
     �      

  
ـى وعل حممد نبينا ، للعاملني رمحة املبعوث على والسالم والصالة ، العاملني رب هللا احلمد

بعد أما ، الدين يوم إىل داه اهتدى من وعلى ، أمجعني وصحبه :آله
اخلري روافد وأبرز أهم من فهو ، اإلسالمية الشريعة يف بالغة أمهية من للوقف ما خيفى فال

االجتما األجروالضمان مصادر أعظم من نفسه الوقت يف أنه كما ، املسلم تمع ا يف عي
ـا م إىل يتعدى بل ، الدنيا احلياة هذه يف أجره يقتصر ال الذي املصدر ، للمسلم والثواب

ا منتفعاً املوقوفة العني كانت طاملا مماته .بعد
العميم اخلري هذا نيل إىل يتسابقون املسلمون كان فقد هنا الوقفيةومن املؤسسة وظلت ،

احلياة مناحي شىت يف االجتماعي دورها …تؤدي
ـباب–ولألسف-لكن أس ـني ب من وكان ، واالحنالل الضعف إىل األوقاف أمر آل

النقيض طريف على مها أمران الوقف :اضمحالل
األول ـضمائر: األمر ال ـحاب أص من النظار بعض أصبح حبيث ، الواقفني شروط إمهال

ـلالف ب ، ماله يف املالك تصرف املوقوفة األعيان يف يتصرفون ، الرمسية اجلهات أو ، اسدة
الواقفني شروط بأحكام جهالً بعضهم ذلك فعل ورمبا ، ذلك من أسوأ

الثاين على: واألمر والتعبد التوقيف صفة يشبه ما إضفاء و ، الواقفني شروط على اجلمود
في تصرف أي جيوز ال حبيث ، منافعهالوقف وتعطل الوقف خراب إىل ذلك أدى إن و ، ه

! .بالكلية
ـن م ـة املبارك ـضة النه هذه األمة هلذه اهللا قيض أن إىل املنوال هذا على احلال واستمر
ـة خدم يف دوره ـف الوق يأخذ حىت اإلسالمية البلدان بعض يف األوقاف بشأن االهتمام

ا ألحكام جادة دراسة تطلب األمر وهذا ، تمع ـصرا الع ـستجدات م ضوء يف لوقف
اجلديد الواقع .ومتطلبات

ـشروط ب ـة املتعلق األحكام تلك الوقف مسائل من دراسته جتب ما أهم من أن شك وال
األعيان يف التصرف ألن وذلك ؛ وإجازة منعاً الواقفني شروط خمالفة وبالتحديد ، الواقفني

التصرف وهذا ، األوقاف إحياء طرق أهم من ـىاملوقوفة عل ـشرعي ال حكمه ينبين إمنا
أخرى حاالت يف عندها الوقوف وجوب و ، حاالت يف الواقفني شروط خمالفة .جواز
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بعنوان حبث كتابة القرى أم جامعة مين طلبت ـشكالت" وقد امل ، الواقف شرط خمالفة
إىل " واحللول لألوقافلتقدميه الثاين ـرىاملؤمتر الق أم جامعة رحاب يف سينعقد الذي

تعاىل اهللا .بإذن
أجد مل أين إىل علمي–ونظراً الفقهاء–حسب آراء ومجع اجلزئية هذه شتات ـمَّ ل من

عز باهللا مستعينا املهمة ذه أقوم أن وأحببت ، الدعوة لبيت لذلك ، واحد موضع يف فيها
عليه ومتوكالً ، .وجل

يف أجعله أن البحث خطة :واقتضت
مباح - ثالثة و ، وخامتةمقدمة .ث
األول- بعنواناملبحث الواقفني: ، شروط من يصح ال ما و يصح .ما
ـاين - الث بعنواناملبحث األحوال: ، بعض يف خمالفتها جتوز اليت الصحيحة .الشروط
الفقهاء- بقول املراد الشارع: " بيان كنص الواقف " :شرط
-، الثالث املوقوف: بعنواناملبحث العني .ةاستبدال
ـمة - ـات البحث: اخل نتائج إليه توصلت ما أهم .يف
املوضوعات - فهرس ويليه ، واملراجع املصادر بفهرس ذيلته .مث

الفقهاء أقوال من عليه الوقوف استطعت ما أمجع أن البحث هذا يف منهجي من وكان
ـرج الت ـوه وج بيان مع األقوال هذه من لديَّ ترجح مبا عليها أعقب مث ، يحاملعتربة

.واالختيار
يف ـالص واإلخ ، والسداد التوفيق العلى وصفاته ، احلسىن بأمسائه العظيم اهللا وأسأل

أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على اهللا وصلى ، والعمل .القول
وكتبه

امليمان. د اهللا عبد بن ناصر
املكرمة مكة
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ـرى أخ حرية له تكون أن وجب ، أمواله من يقف فيما احلرية اإلنسان اإلسالم أعطى ملا
وقفه يف الشروط من يشاء ما يشترط أن وهي ، احلرية هذه عن . متفرعة

تتعلق املستحقني وحقوق ، باملنفعة تربع الوقف الفقهاء–وألن أكثر ال-عند ـة باملنفع
للتقي قابلة واملنفعة ، حمترمةبالعني إرادة للواقف فكان ، االنتفاع وطرق واملكان بالزمان يد

وقفه يف الشروط من يشاء وما ، خيتار .فيما
ـها مبوجب يعينون شروطاً الوقفية حججهم يف يدونوا أن على الواقفون درج فقد هنا ومن

املستحق على الريع توزيع وكيفية ، عليه واإلنفاق ، استغالله وطريقة الوقف ،مصارف ني
ـئون ش من ذلك وحنو الوقف، على والوالية النظارة اختيار حيث من الوقف إدارة ونظام

املتعددة .الوقف
ـن م جبملة مقيدة هي ،بل مطلقة ليست الشروط من يشترطه فيما الواقف حرية أن غري
ـذه وه ، يتعداها أن للمسلم يسوغ ال ، العامة واملصاحل بالواجبات تتصل شرعية مبادئ

حماوراملبا ثالثة على تدور :دئ
العامة–١ املصاحل من صار ألنه ؛ وقفه بعد املوقوف املال .صيانة
استثماره–٢ حسن و إدارته صالح .و
أحكامهم–٣ و م معامال يف ا الناس الشرع ألزم اليت باألحكام اإلخالل .وعدم

عليها املوقوف اجلهة يف الواقف حرية من الشرع حدَّ ـىفكما عل ـه وقف يصحح فلم ،
اليت                   الشروط يف الواقف حرية من كذلك حدَّ ، فيها خري ال اليت أو شرعاً احملرمة اجلهات

العامة الشرعية املبادئ مع تنافيها عدم يضمن مبا ، وقفه يف . )١(يشترطها
هذا و ، باطل شرط هو مصلحته أو ملقتضاه منافياً كان أو شرعياً نصاً يصادم شرط فكل

الوقف: ينظر( 1) ،ص: أحكام الزرقاء أمحد مصطفى ،١٤٣–١٤٢الشيخ ـف الوق يف حماضرات و ؛
اإلسالمية١٤٥ص الشريعة يف الوقف أحكام .٢٧٢–٢٧١ / ١؛
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الفقهاءا بني عليه متفق ـى)١(لقدر عل ـاًء بن ؛ الشروط من ذلك وراء فيما اختلفوا و ،
الوقف إىل م ؟: نظر العبادات من أو املعامالت من هو هل

ـواز اجل ـا فيه األصل أن أو ، بإجازته الشرع ورد ما إال احلظر الشروط يف األصل وهل
؟ وحترميه بإبطاله الشرع ورد ما إال ـا)٢(والصحة فيم الفقهاء أقوال تفصيل يلي وفيما ،

الواقفني شروط من به يعتد وال يصح ال وما ويعترب .يصح

 –  :  
التالية األصناف إىل الواقفون يشترطها اليت الشروط احلنفية فقهاء :قسم

 �   :  
احلنفية عندهم–ذهب املشهور مق-يف مع يتناىف شرط كل أن الوقفإىل عقد تضى

أصالً للوقف مبطل فإنه والتأبيد اللزوم يبيعهمن أن الوقف إنشاء عند اشترط إذا ،كما
ـن مل شرط أو ، به يتصدق أو ديونه به يوىف أو ، حوائجه يف مثنه ويصرف شاء مىت

أمالكهم يف املالك تصرف فيه يتصرف أن ولده من .احتاج
السميت خالد بن يوسف فقهاء-وقال ـشرط: -احلنفيةمن ال و جائز الوقف إن

بالعتق للوقف إحلاقاً ، حال كل على .)٣(باطل
كان إن و ، استحساناً للفتوى املختار هو الرأي هذا أن احلنفية من املتأخرون وذكر

املذهب يف املشهور هو األول .)٤(الرأي
ه مبثل وقفه يبطل فال املسجد أما ، املسجد غري يف هو تقدم ـلوما تبط بل ، الشروط ذه

ملقتضى( 1) مناف هو وهل ، يصادمه ال أو الشارع لنص مصادم هو هل بعينه شرط يف آراؤهم تتباين وقد
بطالنه أو صحته يف خيتلفون بالتايل و ، كذلك ليس أو مصلحته أو .الوقف

اإل: ينظر( 2) الشريعة يف الوقف .٢٧٢–١/٢٧١سالميةأحكام
ص: ينظر( 3) ، األوقاف أحكام يف .٣١اإلسعاف

ص: ينظر( 4) ، األيام وواقعات األحكام ص٢٣١موجبات ـامش ه ، ـاف األوق ـام أحك و ؛٣٦؛
اإلسالمية الشريعة يف الوقف .١/٢٦٢وأحكام
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اتفاقاً وحدها .)١(الشروط
فقالوا ، عاماً ضابطاً ذلك يف وضعوا م فإ الشروط من النوع هذا عدا ما كل"إن: وأما

لغو فهو الشرع حلكم خمالفاً أو الوقف ملصلحة مفوِّتاً كان ـان)٢(" ما ك إذا وكذلك ،
مل أو ، املستحقني مبصلحة اإلضرار إىل يؤدي ـنالشرط يك ومل ، ـرعاً ش فائدة فيه تكن

باطل شرط فإنه صحيح غرض منه .)٣(للواقف
الواقفني على املمنوعة الشروط من األول للنوع احلكام:ومثلوا يتدخل ال أن يشترط بأن

يف خيانة ارتكب إن و ، احلكام حياسبه وال الناظر يعزل ال أن شرط أو ، الوقف أمور يف
يض)٤(الوقف ال أن أو ـترط، اش أو ، ـف الوق مال من شرعاً ضمانه عليه يثبت ما من

ـة املكروه السبل بعض يف الغلة من شيء إنفاق شرط أو ، احملرمة بالطرق الغلة استثمار
قربه على القرآن يقرأ ملن الغلة من شيء رصد شرط لو ،كما ـذه)٥(شرعاً ه ـل فمث ،

الشرع ملخالفتها باطلة كلها .الشروط
عابدين ابن الشرع : " قال ختالف مل إذا معتربة الواقف .)٦(" شروط

السعود أيب املفيت معروضات يف التصرفات: وجاء وسائر والنصب العزل الواقف شرط لو

ص: ينظر( 1) ، األوقاف أحكام يف املبسوط٣١اإلسعاف و الرائق١٢/٤٢؛ البحر و ،٢٠٣ / ٥؛
٢٠٤.

الوقف( 2) ص: كتاب ، العشوب الرمحن عبد اجلليل .٤٥عبد
ص( 3) ، الوسائل ص١١٦أنفع ، األوقاف أحكام ـن١٤٣؛ م ـارة املخت املصرية القوانني جمموعة ؛

ص ، الوقف قانون ، اإلسالمية و٩٩الشريعة ،٣٩٠.
ص: ينظر( 4) .٥٤اإلسعاف
باطلة( 5) فالوصية قربه عند يقرأ ملن بشيء أوصى من أن على احلنفية فقهاء نص الرائق: ينظر. فقد البحر
املختار٥/٢٤٦ الدر و و٦/٦٦٦؛ ،٦٩٠ . 

ألن ؛ الوصية حكم هذا يف الوقف الوقف" وحكم أخت عابدين" الوصية ابن ؛٦/٦٨٧،٦٨٣حاشية
أيضاً ينظر القنا:و .٤/٢٩٢عكشاف

بأن الفقهاء صرح واحد" وقد والوقف الوصية ـروع" . باب ـضا٣/١٩٦ًالف أي ـر وانظ ـدع: ؛ املب
٥/٣٤٠.

عابدين( 6) ابن .٣٤٣ / ٤حاشية



     �      

ـة لعن فعليهم داخلوهم وإن ، واألمراء القضاة من أحد يداخلهم وال أوالده من يتوىل ملن
أ سنة يف بأنه فأجاب ؟ مداخلتهم ميكن هل ، هذهاهللا حررت قد وتسعمائة وأربعني ربع

هكذا املشروطة ـورهم... الوقفيات أم ـرض تع بل ، الشروط هذه إىل شرعاً يلتفت فال
ـاء بق أرادوا إذا ـواقفني ال ألن املشروع؛ مبقتضى فيها ليحكموا القضاة على م وخمالفا

؛                          امللعونون فهم إلزالته يتداخل من لعنوا و ، تقر" الفساد املخالفةملا الشرائط أن ر
وباطل لغو مجيعها .)١(. " للشرع

الباطلة الشروط من الثاين للنوع وصيانته-ومثلوا الوقف مبصلحة تضر اليت الشروط وهي
عليهم- املوقوف إعطاء شرط أو ، التعمري إىل احتاج إذا الوقف يعمَّر ال أن يشترط أن

فن ، عنهم يفضل مبا يعمر مث ، ـنيكفايتهم بع ـضر ت ا أل باطلة؛ كلها الشروط هذه حو
أوالً بعمارته غلته من يبدأ أن الوقف يف والواجب ، املستحقني وحبقوق ابن. الوقف قال

عليهم: " جنيم تقدم وإمنا شرطه، يعترب مل باملستحقني العمارة استواء شرط .)٢(" ولو
الوقف بعقار يستبدل ال أن شرط إذا و–وكذلك خرب ـاعإذا واالنتف تعمريه ميكن مل

باطل فالشرط ، .)٣(به
وقفه يف الواقف اشترط إذا ما أيضاً القبيل هذا ـا: ومن مب ـف الوق يؤجر أن للمتويل أن

ـالوقف ب ضرر إحلاق من فيه ملا ؛ باطل الشرط ،فهذا املثل أجر من أقل كان ولو يشاء،

املختار( 1) .٣٨٩–٤/٣٨٨الدر
بقوله ذلك على عابدين ابن علق ولع: " و الشرط هذا شرطوا إذا الواقفني أن يداخلحاصله من نوا

من الناظر من صدر مهما أنه الشرط ذا أرادوا م أل ؛ امللعونني هم كانوا والقضاة األمراء من الناظر
وتعطيل عليهم للموقوف املصلحة تفويت وفيه للشرع خمالف شرط وهذا ، أحد يعارضه ال الفساد

يقبل فال عابدين" الوقف ابن أيضا٤/٣٨٩ًحاشية ينظر و صلس: ؛ ، احلكام أحكام٢٩٩ان و ؛
ص ، .١٤٤األوقاف

والنظائر( 2) أيضا٢٣٣ًاألشباه ينظر و ص: ؛ ، األوقاف الشريعة١٤٥أحكام يف الوقف أحكام ؛
.١/٢٧٤اإلسالمية

القدير: ينظر: ينظر( 3) الرائق٦/٢٢١فتح البحر ص٥/٢٢٥؛ ، جنيم البن والنظائر األشباه و ؛
،ص٢٢٥ األوقاف أحكام و ،ص١٤٥–١٤٤؛ املختارة املصرية القوانني و أحكام٣٩١؛ و ؛

اإلسالمية الشريعة يف .١/٢٧٤الوقف
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املستحق هو املتويل كان ولو ،حىت .)١(وباملستحقني
الباطلةك الشروط من الثالث للنوع مثلوا شرعاً-ما منها فائدة ال اليت الشروط –وهي

فللقيم شرطه، يراع ،مل كذا مسجد يف يسأل من على الغلة بفاضل يتصدق أن يشترط أن
يسأل ال فقري على أو ، املسجد خارج أو املسجد ذلك غري سائل على .)٢(التصدق

لو ما أيضاً النوع هذا الكتبومن واقف ـذا–مثالً–اشترط فه ، برهن إال تعار ال أن
تفريطها أو بتعديها إال عليها ضمان ال أمانة يد املستعري يد ألن ؛ فاسد أيضاً .)٣(الشرط

 �       :  
يبدأ أن شرط لو كما ، صحيحة شروط ا فإ السابقة املوانع من الشروط خلت ـنوإذا م

ـة اجله إىل الباقي ويصرف غلته من قضي دين وعليه مات إذا أنه أو ، ديونه بقضاء الغلة
، ـنة س كل من معني شهر يف للمستحقني االستحقاق الناظر يدفع أن شرط أو ، املوقوفة

وينعزل النظر من خيرج ذلك خالف إن .وأنه
لزوجته السكىن وشرط داره وقف إذا ما أيضاً القبيل هذا تتزوجومن مل .ما

الفقراء على اإلنسان وقف لو ما ذلك ـردُّ–مثالً–ومن ي ـه قرابت احتاجت إن شرط و
إليهم كلها الغلة ترد قرابته بعض احتاج وإذا ، الشرط فيصح ، إليهم الريع

، األحوال من حبال خمالفتها جتوز وال ، االتباع واجبة صحيحة شروط الشروط هذه فمثل
م الزمرة ـلوهذه ،ب الشرع حكم ختالف وال الوقف مبصلحة تضر ال اليت هي الشروط ن

، الغلة توزيع وكيفية العاملني، وواجبات ، املوقوف املال تعيني يف الواقف إرادة عن تعرب
ـة خمالف تستدعي عوارض طروء فيه يتصور مما حنوه أو الوقف باستثمار عالقة هلا وليس

املختار: ينظر( 1) عابدين٤/٤٠٢الدر ابن حاشية و الشريعة٤٠٣ / ٤؛ يف الوقف أحكام و ؛
.٢٧٤ / ١اإلسالمية

ص( 2) ، والنظائر ص٢٢٥األشباه ، األوقاف أحكام و ص١٤٦؛ ، املختارة املصرية القوانني ٣٩١؛
.
عابدين:  ينظر( 3) ابن األوقاف٦٨٤ / ٣حاشية أحكام و .١٤٦؛
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الوقف مصلحة سبيل يف الواقف .)١(واملستحقنيشروط
ـون حيفظ ـف الوق إنشاء عند الواقفون يشترطه ما أيضاً احلنفية عند الشروط ذه ويلحق
ـك ذل وحنو ، النظارة أو املستحقني و الوقف مصارف يف التغيري حق خالهلا من ألنفسهم

الفقهاء كتب يف اشتهر وهي-احلنفية-مما ، العشرة بالشروط الواقفني حجج :ويف
والتفضيلالز–١ والنقصان : يادة

ـضيالً تف أو ـصاناً نق أو زيادة املستحقني أنصبة يف التغيري معىن تفيد الثالثة األلفاظ هذه
بعض على .لبعضهم

التخصيص–٢ و اإلخراج و :اإلدخال
ـراج واإلخ ، ـتحقاق االس أهل من الوقف يف املستحق غري ليس من جعل هو اإلدخال

معىن يف مها و ، ذلك ـفعكس الوق حصة فحصر التخصيص أما و ، واحلرمان اإلعطاء
فيه املستحقني .بأحد

والتبديل–٣ :التغيري
ـروط ش يف ـديل تع ـل ك يشمالن فهما ، املتقدمة األلفاظ سائر من أعم اللفظان هذان
ـالم ك يف ـا اجتماعهم عند ما أ العلماء بعض ويرى ، املعىن يف مترادفان ومها الوقف،

ـلحيمل:الواقف حتوي معىن على والتبديل ، االستحقاق شروط تعديل معىن على التغيري
شكل إىل شكل من املوقوف يف. العقار ـيري التغ ـين يع ـال احل هذه يف التغيري إن وقيل

الوقف .مصارف
واالستبدال–٤ :اإلبدال

ـه عالقت و ألمهيتهما ونظراً ، املوقوفة العني تغيري يعنيان واالستبدال ـرةواإلبدال املباش ما
تعاىل اهللا شاء إن يلي فيما ، خاص مببحث نفردمها حبثنا .مبوضوع

تدخل ال ا لكو ؛ عنها أعرضنا إعماهلا حتكم معينة وقواعد الشروط هلذه تفاصيل وهناك

الوقف: ينظر( 1) ص٤٦–٤٥كتاب ، األوقاف أحكام ص١٥٥–١٥٢؛ ، الوقف يف حماضرات ؛
الرائق١٥٣ البحر أيضاً يراجع و .؛٥/٢٦٦؛
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حبثنا موضوع .)١(يف
 -             

 )(  .  
،ونظ مستقل مببحث أيضاً خنصها لذلك أساسه و حبثنا لب تشكل الشروط هذه أن إىل راً

تعاىل اهللا شاء إن يلي . فيما

 -  :
ـون يقول كما ، شروط و مصارف من الوقف عقد عليه اشتمل ما بلزوم يقولون املالكية

ممنوع يكن مل ما به العمل و الواقف شرط اتباع جيب علىبأنه متفقاً مكروهاً كان إن ،و اً
مقتضى تنايف واليت ، شرعاً املمنوعة الشروط أما ، غريه إىل عنه العدول جيوز فال كراهته

هلا اعتبار ال ا فإ .الوقف
عندهم الباطلة الشروط أمثلة :ومن

ـدير–١ ج ـري غ الشرط هذا فإن ، املستحق على الوقف إصالح يكون أن يشترط أن
الشرطباالعتبا ويلغى ، الوقف غلة من فيصلح ، جمهول كراء ألنه ؛ جوازه لعدم ؛ ر

الوقف على ال الشرط على منصب البطالن ألن ؛ الوقف .)٣(دون
فال–٢ وترميمه، الوقف بإصالح البدء على املستحقني إىل الصرف تقدمي يشترط أن أو

ي بل ، أصله من الوقف إبطال إىل يؤدي ألنه ؛ شرطه عينهيتبع لتبقى مبرمته .بدأ
ـن                  -٣ م ـه علي ،وينفق شرطه فيبطل كاحليوان لنفقته حيتاج ما بنفقة بدء عدم شرط أو

 . )٤(غلته

الوقف: ينظر( 1) ص: كتاب ، بك إبراهيم الوقف١١٧–١١٢أمحد كتاب عشوب: ؛ اجلليل عبد
األوقاف٥٩–٤٩ أحكام الوقف١٧٥–١٦٤؛ يف حماضرات يف١٦٨–١٥٨؛ الوقف أحكام ؛

اإلسالمية .٣٠٣–١/٢٩١الشريعة
املذاهب( 2) مجيع يف وقوعها و تصورها ميكن الشروط .وهذه
عليه: ينظر( 3) الدسوقي وحاشية ، الكبري .٨٩ / ٤الشرح
نفسه( 4) .٩٠ / ٤املرجع
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أيضاً–٤ عندهم اجلائزة غري الشروط ـأن: ومن ك ، العقد مقتضى تنايف اليت الشروط
مبطل الشرط هذا فإن ؛ شاء وقت أي يف هبته أو ، بيعه حق له بأن للوقفيشترط

الوقف لزوم خيالف ذلك ألن ؛ .)١(أصالً
الوقف–٥ من البنات حرمان إىل يؤدي ما يشترط أن .)٢(وكذلك

نفسه يف فاسداً يكون ما منها الواقفون يشترطها اليت الفاسدة الشروط أن سبق مما ويتبني
ما ومنها ، وحده الشرط يلغى بل ، الوقف صحة على يؤثر ال لكنه ، مرعي ـسدغري يف

أمر على تنطوي أو ، الوقف مقتضى تنايف أن للوقف املفسدة الشروط وضابط ، الوقف به
الوقف صح بالوقف اقترنت إذا ، فاسدة شروط ا فإ النوعني هذين عدا وما ، شرعاً حمرم

أعلم واهللا ، الشروط .وألغيت

 -   :  
إىل فيها يرجع عطية الوقف أن الشافعية الواقفنييرى ـواقفني)٣(شروط ال شروط لكن ،

بشرطني :معتربة
منهما الشرع: األول خيالف ال .أن

الوقف: والثاين مقتضى ينايف ما فيها يكون ال .أن
املناوي تعاىل–قال اهللا وال : " -رمحه الشرع، خيالف ال الذي الواقف شرط رعاية جتب
الوقف .)٤(" ينايف

النووي ا–وقال تعاىلرمحه ـايف : " -هللا ين ـا م فيها يكن مل ما مرعية الواقف شروط
.)٥(" الوقف

ذلك قبل ذكر قال: وقد أو ، اخليار بشرط وقف لو الواقف أبيعه: أن أن بشرط وقفت

خليل( 1) خمتصر على اخلرشي شرح اإلسالمية٧/٩٢ينظر الشريعة يف الوقف وأحكام .٢٦٤/ ١؛
اجلليل: ينظر( 2) .٢٤،٣٣ / ٦مواهب
الكبري( 3) .٧/٥٢٧احلاوي
ا( 4) .١/٩٥لوقوفتيسري
الطالبني( 5) .٥/٣٣٤روضة
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ما فقهائهم بعض عن حكى لكن ، الصحيح على باطل فالوقف ، شئت مىت فيه أرجع أو
، وحده الشرط وبطالن الوقف صحة العتقيفيد على .)١(قياساً

ـو ه ـف الواق شروط اعتبار يف الشافعية عند األصل أن املعاصرين الباحثني بعض وذكر
ـه في أمراً بعضهم يرى فقد ، الفقهاء أنظار فيه ختتلف قد املصلحة تقدير أن إال ، املصلحة

فيه مصلحة ال أنه غريه يرى بينما ، ـو)٢(مصلحة الن اإلمام ذكره ما ذلك مثال يف   ، وي
الطالبني فأوجه: " روضة الوقف يؤجر ال أن الواقف شرط ـرطه: أصحها: لو ش ـع يتب

الشروط  . )٣(كسائر
املنفعة: والثاين مستحقي على احلجر لتضمنه ؛ .ال

ـإن: والثالث ف ، ـال ف مطلقا منع وإن ، مصاحله من ألنه ؛ اتبع سنة على الزيادة منع إن
فساد فالقياس الشرط بهأفسدنا .الوقف

عاصم أبو الشيخ خيالف: وقال مل سنة من أكثر يؤجر ال أن شرط .إذا
زيد الزيادة يف الصالح كان إن ـشرط. وقيل ال فساد مع للوقف تصحيح إخل..." وهذا

)٤(   .
الشريازي قال ، شرطه اتباع وجب الوقف مقتضى الواقف شرط يناف مل اهللا–فإن رمحه

ـدميوتصرف : " -تعاىل والتق ـضيل والتف والتسوية األثرة من الواقف شرط على الغلة
الصحابة ألن ؛ بصفة وإخراجه بصفة شاء من وإدخال والترتيب واجلمع رضي-والتأخري

عنهم اخلطاب-اهللا بن عمر فكتب ، شروطهم وكتبوا عنه-وقفوا اهللا صدقة-رضي
السبيل وابن القرىب ولذي والضيف واحملروم اهللاللسائل سبيل علي. ويف ـرم-وكتب ك

وجهه ـصرفين-اهللا وي وجهي عن النار ويصرف اجلنة ليوجلين اهللا مرضاة ابتغاء بصدقته

السابق( 1) املرجع الوقف . ٣٢٩–٣٢٨ / ٥ينظر ألن ؛ الفارق مع القياس بأن القول هذا ضعف و
إليه الشارع لتشوف السراية على مبين هو إذ ، العتق خبالف الفاسد بالشرط .                       يتأثر

الوقوف: ينظر .١/٩٦تيسري
اإلسالمية( 2) الشريعة يف الوقف أحكام .٢٧٦ / ١ينظر
احملتاج( 3) مغين يف هنا الشروط : "  ... ٢/٣٨٥زيد للمصلحةكسائر ـ " املتضمنة .اه
الطالبني( 4) أيضا٣٢٩ً–٥/٣٢٨روضة وينظر احملتاج:؛ .٢/٣٦٨مغين
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يورث وال يباع ال والبعيد، والقريب ، الرحم وذي ، اهللا سبيل يف ، النار ـت. عن وكتب
عنها-فاطمة اهللا رسول-رضي لنساء وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول اهللابنت صلى اهللا

املطلب وبين هاشم بين وفقراء وسلم .)١(" عليه
املدرسة سكان يف العزوبة كشرط ، الشروط من الشرع خالف ما اعتبار بعدم قالوا كما

ذلك–مثالً– وعلل ، البلقيين به أفىت ،كما الشافعية بعض عند صحيح غري شرط فإنه
م أي ، اإلمجاع و والسنة للكتاب خمالف العزوبةبأنه ذم و التزوج على احلض وقال. ن

متبع: آخرون صحيح شرط العزوبة شرط .  )٢(إن

 -  :  
ملقتضى خمالف أو ، ثابت شرعي حلكم خمالف لشرط اعتبار ال أنه إىل أيضاً احلنابلة ذهب

عنه منهياً يكون ال و ، الوقف ملقتضى منافياً يكون ال شرط كل أن ،و الشرعالوقف يف
االعتبار واجب .فإنه

ـا فيه وشرطوا أوقافاً وقفوا الصحابة من غريه و اخلطاب بن عمر بأن ذلك على واستدلوا
فائدة اشتراطها يف تكن مل شروطهم اتباع جيب مل ولو ، .شروطاً
شرطه فيه يتبع أن فوجب صاحبه بوقف يثبت إمنا الوقف . وألن

ف إليه مفوض الوقف ابتداء ألن تفاصيلهو يف .كذا
،: قالوا ـأخري والت التقدمي يف و ، عليه املوقوف على قسمه يف الواقف شرط إىل فريجع

بصفة، شاء من وإخراج بصفة شاء من إدخال و ، والتفضيل والتسوية ، والترتيب واجلمع
هو الذي الوقف مقتضى ملنافاته ؛ يصح مل غريهم من يشاء من يدخل أن شرط لو لكن

قدامةاللزوم ابن قال اهللا–، أو: " تعاىل–رمحه ـه يهب أو شاء مىت يبيعه أن شرط وإن
الوقف                     مقتضى ينايف ألنه ؛ خالفا فيه نعلم ال الوقف وال الشرط يصح مل فيه و. يرجع

أيضا٤٤٤ً–٤٤٣ / ١املهذب( 1) وينظر الطالبنير: ؛ يف٣٣٩–٥/٣٣٨وضة الوقف أحكام و ؛
اإلسالمية .١/٢٧٧الشريعة

الوقوف: ينظر( 2) أحكام غوامض على الوقوف الطالبني٩٧-٩٥ / ١تيسري إعانة و و٣/١٦٩؛ ؛
الشرواين .٢٥٦ / ٦حواشي
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البيع يف الفاسدة الشروط على بناء الوقف ويصح الشرط يفسد أن .)١("  حيتمل
تي ابن اإلسالم شيخ تعاىل       –ميةواختار اهللا الواقفني-رمحه شروط من شرط اعتبار عدم

فال ، قربة أصله يف الوقف أن على بناًء ؛ باطل املباح الشرط أن و ، مستحباً كان إذا إال
القربة معىن فيه كان ما إال به املقترنة الشروط من تعاىل)٢(يراعى اهللا رمحه قال ،:

من"  الوقف يف املشروطة ـؤذننياألعمال وامل ـة األئم على الوقف مثل ، الدينية األمور
اهللا سبيل يف باجلهاد أو بالعبادة أو ، ذلك وحنو والفقه واحلديث والقرآن بالعلم واملشتغلني

أقسام ثالثة : تنقسم
ـول: أحدها رس رغب اليت واملستحبات ، الواجبات وهو ، تعاىل اهللا إىل به يتقرب عمل

عليه–اهللا اهللا سلمصلى الوفاء-و جيب الشرط هذا فمثل ، حتصيلها على وحض ، فيها
اجلملة يف حصوله على الوقف استحقاق ويقف .به

اهللا: والثاين رسول ى قد سلم–عمل و عليه اهللا ـي-صلى أو ـرمي حت ـي عنه
اهللا رسول عن استفاض قد ملا ؛ العلماء باتفاق باطل العمل هذا مثل فاشتراط ـزيه، أنهتن

فقال منربه على ؟: ( خطب اهللا كتاب يف ليست شروطا يشترطون أقوام بال ـن! ما م
ـق أح اهللا ـاب كت ، شرط مائة كان وإن ، باطل فهو اهللا كتاب يف ليس شرطا اشترط

أوثق اهللا ـإن ) . )٣(وشرط ف ؛ املعتق لغري الوالء شرط بسبب خرج وإن احلديث وهذا
خبصوص ال اللفظ بعموم العلماءالعربة عامة عند ، ـشروط... السبب ال من كان وما ،

ـة األدل ـبعض ب علم وما ، عنه ى ما ـزلة مبن فهو ، الشارع عنه ى ما وجود مستلزما
عنه بالنهي صرح أنه علم ما ـزلة مبن فهو ، عنه ى أنه ،... الشرعية

أيضا٥٣٥ / ٥املغين( 1) ينظر و املبدع٥٦٠ / ٥: ؛ و اإلنصاف٣٣٤–٥/٣٣٣؛ و –٧/٥٣؛
القناع٥٧ وكشاف .٢٦١،٢٦٥–٤/٢٦٠؛

الشاطيب( 2) اإلمام مع ذلك يف يلتقي تعاىل–فهو اهللا قال- رمحه األول–الذي املبحث يف سبق - كما
فيها:  القربة ظهور حيث من ا ملشروطا مالئمة تكون أن ينبغي العبادات يف الشروط .إن

الب( 3) منهاأخرجه ، صحيحه من مواضع يف ،–٣٤: خاري البيوع البيع : ٧٣كتاب يف شروطاً شرط إذا باب
حتل يف٢٠٦٠برقم٢/٧٥٩ال مسلم و ،–٢٠: ؛ العتق أعتق–٣كتاب ملن الوالء إمنا ٢/١١٤٢باب

.١٥٠٤برقم
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حلصو مناف لكنه نفسه يف حمرما ليس املشترط يكون أن الباب هذا املأمورومن املقصود ل
قال" به مث ، ذلك أمثلة ذكر مث ـستلزما:" ، م الشرط يكون أن القسم ذا يلتحق ومما

إىل ـة مدرس أو ـاط رب أهل على يشترط أن مثل الشارع إليه ندب ما ترك على للحض
ـى عل الفرض أداء ترك إىل دعاء هذا فإن فرضهم فيها يصلوا أن األعظم املسجد جانب

ه الذي هذاالوجه مثل إىل يلتفت فال ورسوله اهللا إىل أحب قال..."و أن إىل ومضى ،:
الثالث"  ـستوى: القسم م ـاح مب هو بل ، مستحب وال الشرع يف مبكروه ليس عمل

ـل أه ـن م العلماء من واجلمهور ، به الوفاء بوجوب العلماء بعض قال فهذا ، الطرفني
و باطل شرط أنه على وغريهم املشهورة ـاناملذاهب ك ما إال يشترط أن عندهم يصح ال

تعاىل اهللا إىل الدين)١(قربة يف منفعة فيه ملا إال ماله يبذل أن له ليس اإلنسان أن وذلك ؛
ـع ينتف ـه ألن ؛ املباحة األغراض حتصيل يف ماله يبذل أن فله حيا الرجل دام فما الدنيا أو

األ أعمال من ينتفع املوت بعد بقى فما امليت فأما أوبذلك به أمر قد صاحل بعمل إال حياء
فال ورسوله هللا طاعة ليست اليت األعمال فأما ، ذلك وحنو ، إليه أهدي قد أو عليه أعان

حبال امليت ا .ينتفع
بتحصيلها فيها السعي كان فيها ثواب ال صفة أو عمال الواقف أو املوصي اشترط فإذا

، وآخرته دنياه يف به ينتفع ال فيما بالوقفسعيا مقصوده إمنا وهو ، جيوز ال هذا ومثل
فالواجب تعاىل اهللا إىل به يتقرب مبا الواقفني من أعلم والشارع ، تعاىل اهللا إىل التقرب

شروطهم يف ورضيه اهللا شرطه مبا شروطهم يف يعمل ـ)٢(" أن .اه

قال( 1) تعاىل- كذا اهللا أ–رمحه يرى الفقهاء أقوال يف الناظر قاللكن ، املباحة الشروط جييزون م
تعاىل–املرداوي اهللا املصنف : " -رمحه كالم قدامة[ ظاهر ابن الذي] يعين املباح الشرط أن غريه و

احلارثي قال ، الواقف كالم يف اعتباره جيب منه القربة قصد يظهر ،و: مل األصحاب كالم ظاهر هو و
قال ، الوجوب املذهب يف الصحيحو: املعروف لزوم. " هو عدم من اإلسالم شيخ اختيار ذكر مث

قوله الفروع صاحب عن نقل و ، القربة معىن فيه ليس ما شيخنا: " شرط تقي–واختار الشيخ به يعين
خاصة–الدين مستحب بشرط العمل ـ" لزوم أيضا٥٤ً / ٧اإلنصاف. اه وينظر  / ٤الفروع: ،
أيضا٤٥٤ً يراجع و صحماضر: ، ، الوقف يف .١٤٩ات

الفتاوى( 2) .٦٠–٥٧ / ٣١جمموع
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القربة اشتراط حيث من شيخه إليه ذهب ما إىل أيضاً القيم ابن اإلمام يفوذهب والطاعة
تعاىل اهللا رمحه قال فقد ، املعتربة الواقفني : شروط

أو"  جنف فيه كان وما ، إصالحا يكن مل ما الواقفني شروط من أبطل عمن مرفوع اإلمث
                  ، الشارع نص مبرتلة اهللا لكتاب املخالف الباطل الشرط هذا جيعل أن ألحد حيل وال ، إمث

اإلسالم أئمة من أحد هذا يقل ـهومل علي ـالمه وس اهللا صلوات األنبياء إمام قال قد بل
آله أحق: (وعلى اهللا كتاب شرط مائة كان وإن باطل فهو اهللا كتاب يف ليس شرط كل

أوثق اهللا ـصلحة)  )١(وشرط م وللمكلف طاعة هللا كان ما الواقفني شروط من ينفذ فإمنا
والترهب التعزب كشرط له حرمة فال ذلك بضد كان ما ـهوأما ودين اهللا لشرع املضاد

قال..."  أن أقسام: " إىل أربعة الواقفني فشروط ،       :وباجلملة ـشرع ال يف حمرمة شروط
ـو ه ما ترك تتضمن وشروط ، وسلم عليه اهللا صلى ورسوله تعاىل هللا مكروهة وشروط

ورسوله اهللا إىل أحب هو ما فعل تتضمن وشروط ، ورسوله اهللا إىل ـسام. أحب فاألق
ـارالث االعتب الواجب املتبع الشرط هو الرابع القسم و ، اعتبار وال هلا حرمة ال األول الثة

بقوله... كلها الشروط هذه وسلم عليه اهللا صلى النيب أبطل وقد عمال: ( ، عمل من
رد فهو أمرنا عليه ـد )  )٢(ليس ألح ـز جي مل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رده وما

ا وال وتنفيذهاعتباره به .)٣("إللزام
 -  :  

ـذا ه ـى عل وبنوا ، احلظر الظاهرية عند العقود يف الشروط يف األصل أن سبق فيما رأينا
فقالوا ، أيضاً الوقف يف مذهبهم ـالم: األصل ك إىل إلغائه أو الشرط اعتبار يف املرجع إن

، مراعاته وجبت باعتباره شرعي نص ورد فما ، ـهالشارع مراعات بعدم النص ورد وما
ألغي باطل شرط الوقف بعقد اقترن إذا لكن ، حمظور فهو عنه سكت وما ، رده وجب

قريباً( 1) خترجيه .سبق
منها: أخرجه( 2) ، صحيحه من مواضع يف ،–٥٣: البخاري الصلح على–٥كتاب اصطلحوا إذا باب

مردود صلح فهو جور يف٢٥٥٠برقم٩٥٩ / ٢صلح مسلم و ،–٣٠: ؛ األقضية ن–٨كتاب قضباب
األمور حمدثات رد و الباطلة .١٧١٨رقم٣/١٣٤٣األحكام

املوقعني( 3) أيضا٩٨ً–٣/٩٦إعالم وينظر ،٣١٦–٣١٣/ ١: ؛
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متغايران، فعالن الشرط و الوقف بأن ذلك على ويستدلون ؛ الوقف ومضى وحده الشرط
ـبس احمل ـال م عن بائناً ، تعاىل هللا يصح فباللفظ ، األصل حتبيس ـاين . )١(أحدمها والث

حزما ابن اإلمام قاله ومما ، فال وإال به واعتد اعترب اهللا كتاب يف كان فإن رمحه–لشرط،
تعاىل املسألة–اهللا هذه ـذا: " يف احلبس صح ، احتيج إن يباع أن وشرط حبس من

ـالن فع ـا ومه ؛ تعاىل اهللا كتاب يف ليس شرط ألنه ؛ الشرط وبطل تعاىل، اهللا إىل اللفظ
إال ، ألنمتغايران ؛ شيئا حيبس مل فهذا يباع أن بشرط إال احلبس هذا أحبس ال يقول أن

أصال ينعقد فلم باطل على إال ينعقد مل حبس .)٢(" كل
الفقهاء أن سبق مما اهللا–ويتبني ،–رمحهم شرعياً نصاً يصادم شرط كل أن على اتفقوا

باطل شرط فإنه الوقف مقتضى ينايف اختلفوا،)٣(أو ـذهلكنهم ه مبثل الوقف بطالن يف
:الشروط

ـالن وبط ـف الوق صحة إىل منهم قليل وذهب ، ا الوقف بطالن إىل اجلمهور فذهب

وهو" أي-( 1) ، الواقف من الوقف صيغة صدور مبجرد اهللا ملك إىل الواقف ملك عن خيرج الوقف أن
و ، األحوال من حال أي على له ملكاً يعود فسادهال درجة كانت مهما شرط أي فإن هنا من

يلغ و الوقف يصح بل ، الوقف صحة على يدل ال الوقف ألصل وحدهىومعارضته أحكام" . الشرط
اإلسالمية الشريعة يف .١/٢٦٥الوقف

،٩/١٨٣احمللى( 2) قبله ما أيضا ينظر و .١٨٢؛
حيث( 3) من الفقهاء عليه اتفق ما هو القدر علىهذا الضابط هذا تطبيق عند اختلفوا م أ إال ؛ املبدأ

الفقهية–الفروع الضوابط و القواعد من غريه شأن الشرط- شأنه كون يف م اجتهادا الختالف تبعاً
ال: بعينه أو الوقف ملقتضى خمالفاً اعتباره يف أو ، له خمالفاً ليس أو الشرع ألمر خمالف هو .هل
امل: فمثالً تقدم–لكيةرأى اعتبار-كما ال فبالتايل الشارع ألمر خمالفاً يعد الوقف من البنات حرمان أن

من الزواج عدم و العزوبة اشتراط وغريهم تيمية ابن اإلسالم شيخ و ، الشافعية بعض عد كما ، له
ا من اإلمجاع و السنة و للكتاب خمالف بأنه ذلك وعللوا ، شرعاً جتوز ال اليت التزوجالشروط على حلض

احلنفية ومن ، أنفسهم الشافعية من آخرين فقهاء عند املعتربة الشروط من هذا نرى بينما ، العزوبة ذم و
العشرة الشروط من بعض يف اختالفهم أيضاً القبيل هذا ومن ، احلنابلة الفتاوى: ينظر.   و جمموع

الوقوف٢٢ / ٣١ تيسري و الط٩٧–٩٥ / ١؛ إعانة و الشرواين٣/١٦٩البني؛ وحواشي ٦؛
املعني٢٥٦/ وفتح الوقف٣/١٦٩؛ قانون ، املختارة املصرية القوانني و .٣٩٠–٣٨٩؛
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وحدها السميت. الشروط خالد بن يوسف إليه ذهب ما تعاىل–وهذا اهللا ـن–رمحه م
متأخروهم وقال ، للفتوى: احلنفية املختار هو القول هذا ـض. إن بع ـول ق أيضاً وهو

القيم ابن و ، اإلسالم شيخ كالم مقتضى وهو ، احلنابلة من قدامة ابن جوزه و ، الشافعية
ـاف األوق ـانون وق ، ـصرية امل األوقاف قانون أخذ وبه ، الظاهرية أيضاً ذهب إليه و ،
ـشرة ع الثانية واملادة ، املصري األوقاف قانون من السادسة املادة نصت ،حيث الكويتية

الوقف قانون أنهمن على ـف" الكوييت الوق ـح ص صحيح غري بشرط الوقف اقترن إذا
الشرط  . )١(" وبطل

ـي القاض ـري األخ القول هذا أختار فإين ، جمال فيها للرأي اجتهادية املسألة كانت وإذا
ـي الفقه الضابط على بناًء ؛ الوقف ملصلحة مراعاة الباطلة الشروط إلغاء و الوقف بصحة

يقول فيهيفىت: " الذي العلماء اختلف فيما للوقف أنفع هو ما ،... بكل للوقف نظراً ،
للخريات إبقاًء و ، تعاىل اهللا حلق .)٢(" وصيانة

النظر؛ من حظ له اعتبارها عدم أو الواقفني شروط اعتبار يف احلنفية قول أن يل يظهر كما
و مشروعة حدود يف واملستحقني الوقف مصلحة اعتبار يقتضي أنه ـتراطإذ اش نرى ال

ـه علي اهللا ـلى ص قوله إطالق على زائد قيد القربة ألن ؛ الواقفني شروط اعتبار يف القربة
حراماً: " وسلم أحل أو حالالً حرم شرطاً إال شروطهم عند .)٣(" املسلمون

ـواقفني ال ـروط ش فكذلك القربة جهة على يكون أن الوقف أصل يف يشترط بأنه القول أما
فيه ،تشترط ـف الوق ـل ألص تبعاً جاءت الواقفني شروط بأن عنه جياب أن فيمكن ، القربة ا

أعلم تعاىل واهللا ، الفقهاء عند متقرر هو ،كما املتبوع يف يتسامح مل ما فيه يتسامح .والتابع

ص( 1) ، السابق ص٩٤املرجع ، الكوييت الوقف قانون ومشروع .١٦٩؛
عابدين( 2) ابن .٤/٣٤٤حاشية

البخاري( 3) منه–أخرج األول يفمعل-الشطر اجلزم بصيغة ،-٣٧: قاً اإلجارة باب–٣١٣كتاب
السمسرة      الترمذي.٢/٧٩٤أجر بتمامه أخرجه صحيح: وقال–و ـاب–١٣: يف-حسن كت

اهللا رسول عن اهللا–١٧،األحكام رسول عن ذكر ما ،باب ـاس الن بني الصلح ٣/٦٣٤يف
عوف١٣٥٢برقم بن عمرو حديث .مرفوعاًمن

عنهما اهللا رضي وعائشة ، هريرة أيب عن أيضاً الباب الباري: ينظر. ويف .٤٥٢–٤/٤٥١فتح
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الشروط عن سبق فيما اشترطتحتدثنا إذا هلا اعتبار ال و ، اشتراطها جيوز ال اليت الفاسدة
ـضى مقت ـايف تن ا لكو إما ،و شرعية خمالفة على تنطوي ا لكو إما ، خمالفتها وجتب ،
، وحقوقهم املستحقني مبصلحة تضر أو ، وصيانته الوقف مبصلحة تضر ا أل أو ، الوقف

فائدة عليها تترتب ال .أو
الشرو رأينا الكما ـيت ال الشروط تلك وهي ، حبال خمالفتها جتوز وال اتباعها جيب اليت ط

شرعاً خمالفتها إىل يدعو ما طروء فيها .يتصور
ملبدأ خمالفة فيها ليست ا أل ؛ ا ذا يف ومعتربة جائزة هي اليت الشروط عن هنا وسنتحدث

من وليست ، املستحقني أو الوقف بأصل الضرر إىل تؤدي وال ، الشرعي اليت الشروط
االستحقاق شروط يف الواقف إرادة عن تعرب اليت الشروط من ليست ا أ كما ، فيها فائدة
ـيت ال ـشروط ال هي بل املشروعة، املصارف يف الوقف غلة توزيع كيفية ويف ، ومقاديره
ـؤونه ش ـيم تنظ أو ، أمواله استثمار بطرق و ، الوقف أصل على احملافظة بكيفية تتعلق

العواملوإدارت من عليها يطرأ قد لكن األصل يف صحيحة هي اليت األمور من ذلك حنو و ه
األحوال بعض يف صحيحاً يعترب قد الواحد الشرط أن هذا معىن و ، خمالفتها يستدعي ما

اآلخر البعض يف صحيح غري  . )٢(و
التالية الكلية الضوابط يف الشروط من الطائفة هذه جنمع أن :وميكن

خمالفتهك–١ جتوز فإنه باملستحقني أو بالوقف الضرر إىل يؤول قد شرط :ل
ـإذا ف ، أمكن ما هذا شرطه فرياعى ، أصالً بوقفه يستبدل ال أن اشترط لو ما ذلك مثال
ـدت وج أو ، ـه حول من الناس نزح أو ، الوقف ريع من تعمريه ميكن وال الوقف خترب

النفيس( 1) كتابه يف الزرقاء مصطفى الشيخ ذكره ما هو املبحث هذا يف األساس أحكام: املرجع
.١٥١–١٤٧األوقاف،

ص: ينظر( 2) ، األوقاف ا١٤٧أحكام املصرية القوانني و ص؛ ، الوقف قانون ، .٩٨ملختارة
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االستبدال جاز ، االستبدال إىل تدعو ـضمصلحة بع ـد عن الواقف شرط إىل يلتفت ومل
تعاىل اهللا شاء إن تفصيله سيأيت ما على ، .الفقهاء

وقفه يف واشترط ، ذلك غري أو مدرسة أو مسجد على أرضاً وقف لو ما أيضاً ذلك ومن
ـل املث بأجر استئجارها يف يرغبون كانوا فلو ، وذريته أوالده لغري األرض هذه تؤجر أال

صحي شرطاً إالكان استئجارها يف يرغبون ال أوالده كان إذا ،لكن به العمل وجب و حاً
ظهر أو ، فاحش مدة-بغنب هلم أجرت أن يف-بعد كان ، ا يضر إمهاالً أمهلوها م أ

بأجر فتؤجر ، معترب غري الغياً عندئٍذ فيصبح وباملستحقني بالوقف ضرر الشرط ذا العمل
و ، بصالحها يعين ملن بأجرمثلها يستأجرها من ذريته من ذلك بعد وجد قد أنه فرض لو

الواقف بشرط العمل إىل العودة وجبت ، ا ويعين ، مثلها
يرغب من يوجد ،ومل سنة من أكثر الوقف عقار يؤجر أال الواقف شرط لو ما ذلك ومثل

ي من هناك أو ، فيه فائدة ال الشرط هذا أن تبني أو ، املدة هلذه استئجاره ملدةيف ستأجرها
القاضي بإذن عندئٍذ الواقف شرط خمالفة فتجوز ، أعلى بأجر .)١(أكثر

ـذا ه ـى عل الكالم يف الناظر يشارك ال أحداً أن على الواقف نص لو ما أيضاً ذلك ومن
غريه إليه ضم إذا كالوصي ذلك له جاز غريه إليه يضم أن القاضي رأى لكن ، .)٢(الوقف

ال–٢ مصارف يف شرط الوفاءكل يتعذر قد غريهبهوقف إىل عنه يعدل :فإنه
كاملصريني، ، معني قطر من مدرسوها أو ا طال يكون أن وشرط ، مدرسة وقف لو كما
أمكن ما به يعمل صحيح شرط هذا فإن ، معينة صفات فيهم يشترط أن أو ، الشاميني أو

خيا فحينئٍذ ، الصفات بتلك مدرسني أو طالب وجود تعذر فإن ـل، ويقب ، ـرطه ش لف
ـا. غريهم ريعه ـيهم إل ـصرف ي أو ، ـزهلا ين فيمن وشرط عمارة وقف لو ذلك ومثل

يكونوا ،كأن معينة ،-مثالً–صفات البلد ذلك سبيل أبناء أومن ، كذا بلد فقراء من

ص: ينظر( 1) ، ص٦٩اإلسعاف ، جنيم البن والنظائر األشباه عابدين٢٢٥؛ ابن حاشية و ٤/٣٨٧؛
ص ، األوقاف أحكام و القريواين١٤٨؛ زيد أيب ابن رسالة على الدواين والفواكه و٢/١٦٥؛ ؛

ص ، املختارة املصرية .٣٨٨القوانني
عابدين:نظري( 2) ابن الرائق٣٨٨ / ٤حاشية البحر و .٣٥٣–٥/٣٥٢؛
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ممن غريهم إىل يصرف فإنه ، الوقف مكان يف ذلك بعد وجودهم تعذر لكن طالبه، أومن
ا فيهم املعربتتوافر املعيار يف جاء فقد ، املذكورة ـسه: "ألوصاف حب يف ـرط ش ـن م

وجد من ألمثل يصرف فإنه ؛ فتعذرت ـدواين،)١(" شروطاً ال الفواكه يف ـه: وجاء إن
قراءة" جيب كاشتراط خمالفته جازت بشرطه العمل تعذر فان ، اإلمكان عند شرطه اتباع

القر متكن ال حبيث وخيرب حمل يف علم ـهدرس فإن ذلك الطالب حضور يتعذر أو فيه اءة
آخر حمل يف نقله )٢(" جيوز

ـاع انتف معه يتعذر ما الوقف على طرأ لكن ، املوقوف إجارة عدم شرط لو ما ذلك وحنو
للضرورة عندئٍذ شرطه خيالف فإنه ، ا بدو عليه .  )٣(املوقوف

الواقف أن من الفقهاء ذكره ما ذلك أن" ومن يف شرطه ،يتبع حملها من الكتب خترج ال
وإتالفها حبسها من فيه ؛ملا فال إال و ، فيه ا ينتفع من ثَمَّ كان .)٤(" إن

مث والوالية للنظر أهالً أمره أول يف وكان ، ملعني النظارة شرط لو ما أيضاً القبيل هذا ومن
من رجل ألكرب النظارة اشترط لو ما وكذلك ، أهل غري جيعله ما عليه لكنطرأ ، ذريته

يف الناظر ألن ؛ الواقف شرط إىل يلتفت فال ، النظر أهلية لديه ليست من هؤالء يف وجد
حساً كاملعدوم شرعاً املعدوم إذ ؛ كاملعدوم احلالة هو،هذه ممن غريه إىل النظارة فتنتقل

هلا . أهل
، به الوفاء لتعذر الواقف شرط خمالفة حلاالت أمثلة جمرد ذكرناه ذلكوما يف أنوالضابط

غريه إىل عنه يعدل فإنه حتققه تعذر شرط ترك" ،كل لكنه ، للشرط إبطاالً هذا ليس و
تعذره عند به خمالفة،)٥(" العمل على فيها الفقهاء اتفق اليت الضرورة حاالت من وهذه

أيضا٤٤ً–٧/٤٣( 1) وينظر ص: ؛ ، الوقف .١٤٩أحكام
(2 )٢/١٦١.
الوقوف: ينظر( 3) .١/٩٨،٩٩تيسري
السابق( 4) .١/١٠٤املرجع
الفتاوى( 5) اإلسال١٢ / ٣١جمموع شيخ قاله الكالم وهذا احلالة، هذه مثل عن سؤال معرض يف . م

تقدم فيما املعرب: وينظر ٤٣ / ٧املعيار
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الواقف .)١(شروط
أجورهم–٣ يف الوقف بأعمال القائمني غنب إىل يؤول قد شرط ـوزكل جي فإنه

خمالفته :للقاضي
أو املؤذن أو ، املسجد إلمام الوقف ريع من نسبة أو ، معيناً مبلغاً الواقف اشترط لو كما
ـل أق املرتبات هذه أن ظهر ،مث الوقف ملتويل أو ، املدرسة ملدرس أو ، اخلادم أو اخلطيب

منا األصل يف كان أو ، األعمال هذه ملثل املعتادة املثل أجرة ـرورمن مب ـبح أص مث ، سباً
للقاضي جيوز فإنه ، سعة الوقف غلة يف وكان ، املثل أجر من أقل األسعار وبتغيري الزمن
من الوقف مصاحل تتعطل بدونه إذ ؛ املثل أجور إىل هؤالء أجور يف الزيادة احلالة هذه يف

ـأمر ي بل ، الغنب يقر ال والشرع ، الوقف بأعمال للقائمني غنب فيه و ، ـونجهة يك أن
كفاءته عامل .)٢(لكل

الواقف–٤ مبقصود إخالل دون للمستحقني أصلح خمالفته تكون قد شرط كل
خمالفته جتوز :فإنه

منه جزء أو الريع صرف اشتراط من القدمية الوقفية احلجج من كثري يف جاء ما ذلك مثال
ا طلبة إىل ذلك ليقدم معينة أطعمة صنع أو شرائه أو اخلبز صنع أويف ، املتصوفة أو ، لعلم

ـصرف ال ـون يك أن ـتراط اش أن خيفى ال و ، معينة أماكن يف الفقراء على ا ليتصدق
ـل وك ، للواقف بالنسبة تذكر فائدة أي فيه تظهر ال األطعمة و اخلبز خبصوص والتصدق

اتبا إال ذلك تعيني على حيمله ومل ، إليه ا ثوا ووصول الصدقة جريان هو عليه يعود عما
فائدة هلم تكن مل فإذا ، املستحقني على التيسري يف والرغبة ، زمنهم يف العادة به جرت ما
مل ، بكرامتهم االحتفاظ يف وأدخل ، هلم أصلح إليهم الريع صرف ،وكان ذلك التزام من
به العمل من هلم خرياً إمهاله أصبح بل ، للمستحقني وال للواقف فائدة الشرط هذا يف تبق

خم ،فتجوز ـف الواق وال ـف الوق مصلحة تفويت مراعاته عدم على يترتب ال إذ ؛ الفته

ص( 1) ، املختارة املصرية القوانني .٣٩٣ينظر
،ص: ينظر( 2) والنظائر عابدين٢٢٦األشباه ابن حاشية و ،ص٣٨٧ / ٤؛ األوقاف أحكام و ١٤٩؛

الفتاوى جمموع أيضاً ويراجع و٢٢–٢١ / ٣١؛ و١٨–١٧، ،٧١.



  

للمستحقني أصلح هو .)١(و
حلم أو خبز من ، عينية أرزاقاً اشترط لو الواقف أن من احلنفية الفقهاء ذكره ما هذا ومثل

ـني الع أو القيمة أخذ يف اخليار للمستحقني كان ، يوم كل معني مبقدار ، حنومها يفأو ،
عندمها القولني .)٢(أحد

ـن م ـا عليه تطرأ قد ا أ إال األصل يف صحيحة شروط هي الشروط من الطائفة فهذه
ـني تع ـة العارض املوانع زالت فإذا ، االعتبار وعدمية الغية جيعلها ما واألحوال العوارض

أكث والفساد الصحة عليه يتوارد قد الواحد الشرط فإن هذا وعلى ، ا ـرةالعمل م من ر
)٣( .

ومن يوسف أيب قول هو الراجحة للمصلحة الصحيحة الواقفني شروط خمالفة أن واملشهور
القيم وابن تيمية ابن اإلسالم شيخ اختيار أيضاً وهو ، احلنفية من اهللا–وافقه ـم –رمحه

)٤(.
يف ـون يراع م أ يرى املالكية الفقهاء من املتأخرين بعض آراء يف الناظر أن ـةكما خمالف

فريون ، ألفاظهم دون مقاصدهم مراعاة الواقفني الواقفشروط لشرط خمالفة كل جواز
، لرضيها حياً كان لو الواقف أن الظن على ـاريغلب املعي يف ـاء ج ما ذلك على يدل

فأجاب-املعرب ، الوقف معامل بتغيري تتعلق مسألة عن املالكية الفقهاء أحد إجابة ضمن
و ، باجلواز والوال : "-قالفيها ، فيمنع حمبسه إذن بغري احلبس يف زيادة هذه يف يقال

بل ، لقصده مناقضة وال للفظه خمالفة أيضاً ـعفيه يقط كاد ،حىت الظن على يغلب الذي
واستحسنه لرضيه هذا عليه وعرض حياً كان لو أنه ، .)٥(" به

ص: ينظر( 1) ، املختارة املصرية .٣٨٤القوانني
ص: ينظر( 2) ، جنيم البن والنظائر عابدين٢٢٥األشباه ابن حاشية ،ص٤/٣٨٧؛ األوقاف أحكام ؛

١٥١–١٥٠.
ص: ينظر( 3) ، املختارة املصرية القوانني و ؛ السابق .٣٨٣املرجع
ص: رينظ( 4) ، املختارة املصرية .٣٩٣القوانني
املعرب( 5) .٩٧–٧٨ / ٧املعيار
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الدواين الفواكه يف جاء ما ذلك ل: " وحنو عندنا ـفوجيوز الوق يف يفعل أن الوقف ناظر
، والوضوء الغسل على ماًء وقف لو ،كما شرطه خالف وإن ، لغرضه قريباً كان ما كل

منه منع ملا حياً كان لو ألنه ؛ منه يشرب العطشان ميكن أن للناظر )١("فيجوز

اإل شيخ و احلنفية قول مثل املالكية متأخري قول نعترب أن ميكن هل ذلك على سالمفبناًء
أو ، ـدة القاع هذه على خترجياً ، عام بشكل الواقفني شروط خمالفة يف املصلحة اعتبار يف

؟ مواردها على .يقتصر
ـضيق م ـني ب ـواقفني ال شروط خمالفة جواز يف اختلفوا قد الفقهاء أن تقدم ما وخالصة

منهم–فاملالكية: وموسع املتقدمون واحلنابلة-وخباصة الشافعية وكذلك يف، شددوا قد
ـد                 عن الواقفني شروط خمالفة جبواز قالوا حيث ، خمالفتها وعدم الواقفني بشروط االلتزام
يف توسعوا القيم ابن وتلميذه ، تيمية ابن اإلسالم شيخ معهم و احلنفية و ، فقط الضرورة
اهلمام بن الكمال بذلك صرح كما ، الشرعية باملصلحة وربطوها الواقفني شروط خمالفة

تعاىل– اهللا جائزة–رمحه خري إىل الواقف شرط خمالفة ـالم. )٢(بأن اإلس شيخ –وقال
تعاىل اهللا السياق–رمحه هذا كانت: " يف حيث املصلحة مع .)٣(" ويدار

القيم ابن تعاىل–ووسع اهللا ـساوي–رمحه ت عند حىت املخالفة أجاز حيث اجلواز دائرة
ا بشروط االلتزام يف قالاملصلحة حيث ، خمالفتها و ـرجح–وجيوز: " لواقفني يت –بل

الواقفني-خمالفتها     شروط للوقف–يعين وأنفع منها، رسوله و اهللا إىل أحب هو ما إىل
الوقوف يتعني وال ، األمرين تساوي عند عنها والعدول اعتبارها وجيوز ، عليه واملوقوف

أظفر لعلي ، املعيار لكتاب استعراضي خالل من القاعدة هذه على وقفت قد أين إىل هنا أشري أن أود و
وجدت مث ، املالكي املذهب يف الفتاوى كتب أشهر من لكونه ؛ هذا حبثي يف منه أستفيد بشيء فيه

كتابه يف نفسه املرجع عن نقلها اآلخر هو بيَّه بن اهللا عبد الدكتور الشيخ يف" فضيلة املصلحة إعمال
ص ، توفيقه٤٢–٤١الوقف على هللا فاحلمد ، .

الدواين( 1) .١٦١ / ٢الفواكه
القدير: ينظر( 2) ص٦/٢٢٩فتح ، األوقاف أحكام و .١٥٠؛
الفتاوى( 3) أيضا٢٦١ً / ٣١جمموع ينظر و ،:٦٨–٦٧.
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مناق،)١(" معها يف القول هذا قال لعله مراعاةو بوجوب يقولون م أ الشيخ ظن من ضة
، ـا العمل وجوب يف الشارع كنصوص الواقف شروط وأن ، مطلقاً الواقفني شروط
ـري غ ـواقفني ال شروط خمالفة يف التوسع هذا مثل أن يل يبدو فالذي أمر من يكن ومهما

عل يطرأ مل ما الصحيحة الواقفني بشروط الوفاء وجوب أراه والذي ، ـامرضي م ـا يه
ـسدة املف درء أو ، املستحقني أو للوقف مصلحة خمالفتها يف تكون أو ، خمالفتها يقتضي
ممن املعاصرين الباحثني عامة اختاره قد و ، النفس إليه تركن ما هو القول فهذا ، عنهما
ـه مادت يف ـص ن الذي الكوييت الوقف قانون أخذ وبه ، أقواهلم على االطالع يل تيسر

أنهعل) ١٤( ـشرط" ى ال ـة خمالف اللجنة من بقرار وجيوز ، الواقف بشرط العمل جيب
يفوِّت كان أو ، عليهم املوقوف أو ، الوقف مصلحة غري يف به العمل أصبح إذا الصحيح

أرجح مصلحة ذلك اقتضت أو ، للواقف أعلم)٢(" غرضاً تعاىل واهللا ،.
يشتر ما بكل الوفاء جيب ال أنه سبق مما ـىنويتبني مع فما ، كذلك كان فإذا ، الواقف طه

الفقهاء ؟: قول الشارع كنص الواقف .شرط
     " :    : "  

ـذا ه يف ـعوا وض و ، اجلملة يف املشروعة الواقفني شروط مراعاة لزوم على الفقهاء اتفق
املتب الفقهي املنهج يعترب مشهوراً ضابطاً ـوهلمالشأن ق ـو وه ، ـواقفني ال شروط يف : ع

الشارع"  كنص الواقف شرط  " .إن
مدلوله و القول هذا تفسري يف اختلف : وقد

اجلمهور ـاع: فقال االتب ـوب وج يف و ، والداللة الفهم يف الشارع كنص أنه املراد إن
به .)٣(والعمل

املوقعني( 1) .٢٩٢ / ٣إعالم
ص( 2) ، الكوييت الوقف قانون .١٧٢مشروع

الرائق: ينظر)3( عابدين٣٦٥ / ٥البحر ابن حاشية و٤/٣٦٦؛ خمتصر٤٣٤، على اخلرشي شرح ؛
الشرواين٩٢ / ٧خليل     حواشي املبدع٣٠٥ / ٩؛ ا٣٣٣ / ٥؛ ـصاف؛ ـشاف٥٦ / ٧إلن ك ؛
. ٢٦٣ /  ٤القناع
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تيمية ابن اإلسالم شيخ تعاىل–وذهب اهللا وافقه–رمحه أنومن ـذلك ب ـراد امل أن إىل
به العمل وجوب يف ال والداللة الفهم يف الشارع كنص الواقف .شرط

اإلسالم شيخ ـحيح: "  قال ص إىل ـسم تنق الواقف شروط أن على املسلمون اتفق وقد
ـصوص ن ـف الواق شروط إن الفقهاء من قال ومن ، العقود سائر يف كالشروط وفاسد

كا ا أ فمراده الشارع العملكألفاظ وجوب يف ال الواقف مراد على الداللة يف لنصوص
ـن م ـشارع ال مراد يستفاد كما املشروطة ألفاظه من يستفاد الواقف مراد أن أي ، ا
الشرع يف والترتيب والتشريك والتقييد واإلطالق واخلصوص العموم يعرف فكما ألفاظه،

الواقف ألفاظ من الوقف يف تعرف فكذلك الشارع ألفاظ ـذا-من ه يف التحقيق أن مع
ـه خطاب يف عادته على حيمل عاقد وكل واملوصى والشافع احلالف ولفظ الواقف لفظ أن
أو امللحونة العربية أو املولدة العربية أو العرباء العربية وافقت سواء ، ا يتكلم اليت ولغته

توافقها مل أو الشارع لغة وافقت وسواء ، عربية غري ... كانت
أن وجوبوأما يف الشارع كنصوص العاقدين من غريه نصوص أو الواقف نصوص جتعل

ا املسلمني،العمل باتفاق كفر يف؛فهذا يطاع أحد ال بعدإذ البشر من به يأمر ما كل
اهللا سلم–رسول و عليه اهللا ـحيحة-صلى ص كانت اهللا كتاب وافقت إن والشروط

كماإو باطلة كانت اهللا كتاب خالفت ايفثبتن عن ـه-لنيبالصحيحني علي اهللا صلى
وقال-وسلم منربه على خطب بال : ( أنه كتابأما يف ليست شروطا يشترطون قوام

ليس! ؟اهللا شرطا اشترط شرطيفمن مائة كان وإن باطل فهو اهللا اهللا،كتاب ـاب كت
أوثق اهللا وشرط وا) أحق واإلجارة البيع يف ثابت حكمه الكالم ـكوهذا ذل وغري لوقف

أوال الشارع لفظ تناوله سواء األئمة السبب؛باتفاق خبصوص ال اللفظ بعموم األخذ " إذ
)١(.

القيم ابن اإلمام قال تعاىل–وكذا اهللا ـه : " -رمحه قول من بعضهم به هلج قد ما : وأما
فإن ، باطل معىن و صحيح معىن به يراد قد فهذا ، الشارع كنصوص الواقف أريدشروط

عامها على خاصها وتقدمي مبقيدها مطلقها وتقييد والداللة الفهم يف الشارع كنصوص ا أ

الفتاوى( 1) أيضا٤٨ً–٤٧ / ٣١جمموع ينظر و ، :٩٨ / ٣١ . 
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ا أ أريد وإن ، اجلملة حيث من حق فهذا ، السبب خبصوص ال اللفظ بعموم فيها واألخذ
يبطل بل الباطل أبطل من فهذا وتنفيذها، والتزامها ا مراعا وجوب يف الشارع كنصوص

ي مل ما ـذمنها وينف منه ولرسوله له وأرضى اهللا إىل أحب غريه وما ورسوله هللا طاعة كن
وطاعة قربة كان ما .)١(" منها

آخر موضع يف على: "وقال الواقفني شرط عرض غريه الشريعة تسوغ ال الذي فالصواب
ـان ك ـه خالف وما صحيح فهو وشرطه كتابه وافق فما شرطه وعلى سبحانه اهللا كتاب

باطال إذاشرطا احلاكم حكم رد من بأعظم ذلك وليس ، شرط مائة كان ولو ، مردودا
ـية وص رد ـى عل سبحانه اهللا نص وقد ، املفيت فتوى رد ومن ورسوله اهللا حكم خالف
ـف الوق من أوسع وهي قربة غري يف تصح الوصية أن مع ، فيها واآلمث وصيته يف اجلانف

 "...)٢(.
ألول القولني يف للناظر ـهويبدو ب ـد قي ـا فيم النظر إنعام بعد لكن متعارضان، ما أ وهلة

معدومة، تكون تكاد بل ضيقة، الفريقني بني اخلالف شقة أن يتجلى الضابط هذا اجلمهور
ومل ـه، إطالق على الضابط ذا يقولوا مل فاجلمهور لفظي، خالف جمرد بينهما اخلالف وأن

الواقفني،كما شروط من شرط بكل الوفاء كليوجبوا يبطلوا مل وافقه ومن اإلسالم شيخ أن
ال ـروطاً وش خمالفتها، جتوز وال ا مراعا جتب شروطاً هناك أن على اجلميع اتفق بل شرط،

خاصة حاالت يف خمالفتها جتوز أو أصالً، اشتراطها واهللا)٣(يصح .أعلم،

املوقعني( 1) .١٨٧–١٨٦ / ٤إعالم
السابق( 2) أيضا٣١٥ً / ١املرجع ينظر و ،٢٩٣ / ٣.
األوقاف: ينظر( 3) ص: أحكام ، الشر١٥٥الزرقاء يف الوقف أحكام اإلسالمية؛ .٢٩٠ / ١يعة

ـاد يك بل ، لفظي خالف جمرد الفريقني بني اخلالف أن من هنا ذكرته ما أن إىل هنا اإلشارة وجتدر
بعنوان حبوثي أحد يف قبل من إليه أشرت قد ، معدوماً اإلسالمية" يكون الشريعة يف النقود مث" وقف ،

عل الدكتور فضيلة أن البحث هذا إعداد عند ،وجدت نفسها النتيجة إىل توصل قد احلكمي عباس بن ي
بعنوان حبثه يف أحكامها:" وذلك و الواقفني ـشريعة" شروط ال يف الوقف ندوة حبوث ضمن املنشور ،

عام ، الرياض مدينة يف املنعقدة ، وجماالته عام١٤٢٣اإلسالمية املنشور و ،١٤٢٦.
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   )(  

عدم شرط أن أنمع إىل ـراً نظ ـه أن إال ، عموماً الواقفني شروط ضمن داخل االستبدال
ـشروط ال ـن ع ـاء الفقه مذاهب فيه ختتلف وألنه ، الوقف أحكام أهم من االستبدال
، ذلك يف الفقهاء آراء ونفصل ، الشروط من غريه عن بالبحث نفرده أن رأينا األخرى،

: فنقول
بني االستبدال حكم يف الفقهاء ـوازاختلف ج يف ـذاهب امل ـع وأوس ، ومضيِّق موسِّع

أغلقوا فقد والشافعية املالكية أما ، احلنبلي املذهب يليه و ، احلنفي املذهب هو االستبدال
املسألة يف أقواهلم تفصيل إليك و ، جداً حمدودة و ضيقة حاالت يف إال ، االستبدال : باب

 �  :  
ا يف توسعوا احلنفية إن املوقوفةقلنا العني املسجد–ستبدال ـم–غري غريه من ،)٢(أكثر

متعطالً أو عامراً الوقف يكون كأن ، هلا تبعاً األحكام ختتلف كثرية تفاصيل ذلك يف وهلم
سكت أو ، االستبدال عدم شرط أو ، االستبدال شرط الواقف كون أو ، جزئياً أو كلياً

. عنه
عابدي ابن ذكره ما كله ذلك تعاىل–نوخالصة اهللا ـال–رمحه ق أن: " حيث ـم اعل

ا( 1) تغيري هو الوقف باب يف طريقاالستبدال عن أو ، بثمنها أخرى عني شراء مث بالبيع املوقوفة لعني
وقفاً لتصبح أخرى بعني املوقوفة العني بيع أي ، ،. املقايضة واالستبدال اإلبدال بني يفرق من ومنهم

فهو: فقالوا االستبدال أما و ، عنها بدالً وقفاً تكون أخرى عني لشراء املوقوفة العني بيع هو اإلبدال إن
األوىلأ مكان الثانية العني ،: ينظر. خذ الوقف يف ،ص١٦١حماضرات األوقاف أحكام و ؛١٧١؛

اإلسالمية الشريعة يف الوقف .٢/٩وأحكام
على( 2) بثمنه والتصدق ، الضرورة عند الوقف بيع بعضهم أجاز أن املسألة هذه يف توسعهم من بلغ وقد

بن قاسم الشيخ نقل فقد ، الذخريةالفقراء كتاب عن من: " قطلوبغا القيم عليها وخاف وقفت أرض
عليه يغلب أن وارث أو فله: سلطان ذلك من شيئاً خاف إذا قيم كل وكذا ، بثمنها يتصدق و يبيعها

بالثمن يتصدق و يبيع الشهيد. أن الصدر حيتمل: قال ال شرائطه صحت ما ألن ؛ يبيع ال أنه الفتوى و
ـ" البيع صم. اه األحكام الرائق٢٤٥وجبات البحر و .٢٢٣ / ٥؛
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وجوه ثالثة على :االستبدال
ـى: األول عل ، جائز فيه فاالستبدال ، وغريه لنفسه أو لغريه أو لنفسه الواقف يشرطه أن

اتفاقا وقيل ، .الصحيح
بالكلية،:والثاين به ينتفع ال حبيث صار لكن ، سكت أو عدمه شرط سواء ، يشرط ال أن

ـانبأن ك إذا ، األصح على جائز أيضا فهو ، مبؤنته يفي ال أو أصال، شيء منه حيصل ال
فيه املصلحة ورأيه القاضي .بإذن

ال: والثالث وهذا ونفعا ريعا منه خري وبدله اجلملة يف نفع فيه ولكن أيضا يشرطه ال أن
املختار األصح على استبداله .)١(" جيوز

احلاال هذه من يهمنا ـهوالذي ألن ؛ االستبدال عدم يشترط أن وهي ، الثانية احلالة هو ت
احلالة هذه يف االستبدال جيوز ال إنه قال عابدين ابن أن رأيت فقد ، حبثنا مبوضوع يتعلق

بالكلية به ينتفع ال حبيث الوقف تعطل إذا ـسألة. إال م يف ـي الطرسوس قال كذلك و
استبداله عدم فأت:" اشتراط فيه نقل ال إذاإنه ـستبدل ي أن للقاضي أن املذهب قواعد ى

قالوا م أل ؛ االستبدال يف املصلحة أو: رأى ـي للقاض ـون يك ال أن الواقف شرط إذا
ـرط ش وهذا أعلى نظره ألن ؛ الكالم وللقاضي باطل شرط أنه الوقف يف كالم السلطان

فائد ال شرطا فيكون ، للوقف وتعطيل عليهم للموقوف املصلحة تفويت للوقففيه فيه ة
يقبل فال مصلحة ،)٢(" وال ـة بالكلي النفع عن خارجاً الوقف كون اشتراط يذكر ومل ،

جنيم ابن كالم يف أيضاً ذلك يرد تعاىل–ومل اهللا قال–رمحه الواقف:" الذي شرط إن
مسائل يف إال اتباعه منها"جيب فذكر ـي: ، فللقاض ، االستبدال عدم الواقف يشرط أن

أصلحاالست كان إذا يوسف)٣(بدال أبو بذلك يصرح مل كما ـاىل–، تع اهللا يف–رمحه
املسألة هذه جلواز جنيم،)٤(تعليله ابن قال جيوز: وكذلك ال العامر الوقف استبدال إن

عابدين( 1) ابن .٣٨٤ / ٤حاشية
الرئق( 2) أيضا٥/٢٤٠ًالبحر ينظر و ص: ؛ ، املختارة املصرية .٢٣٢القوانني
ص: ينظر( 3) ، والنظائر .٢٢٦–٢٢٥األشباه
اإلسالمية: ينظر( 4) الشريعة يف الوقف .٢/٢٥أحكام
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منها فذكر ، مسائل يف ،: " إال ـفاً وص ـسن وأح غلة أكثر ببدل فيه إنسان يرغب أن
يوسف أيب قول على اهللا–فيجوز اهلداية–رمحه قارئ فتاوى يف ،كما الفتوى " وعليه

)١(.
اهلمام ابن ذلك علل و ، العامر الوقف استبدال عدم إىل ذهبوا احلنفية الفقهاء أغلب أن إال

ال: " بقوله ـه وألن ؛ ـرى أخ ـادة زي دون عليه كان ما على الوقف إبقاء الواجب ألن
األول يف املوجب ألن ؛ للتجويز يفموجب ضرورة ال و ، الضرورة الثاين ويف ، الشرط

أوىل كان كما تبقيته بل ، فيه الزيادة جتب ال إذ ؛ .)٢(" هذا
جنيم ابن الفتوى: " فقول ال" وعليه أو ، االستبدال عدم الواقف اشترط لو ما يشمل هل

احلالة هذه فيه العامر–تدخل الوقف ؟–أعين اهلمام ابن قول يفيده .كما
مامل حالة يف االستبدال جبواز قال أكثرهم أن ويبدو ، املسألة يف فصل جواب على أقف

أعلم واهللا ، بالكلية به االنتفاع عن خرج .)٣(إذا
ـا مهم الوقف مصلحة على احلفاظ إىل ترمي االستبدال جلواز شروطاً احلنفية وضع قد و

منها ، :أمكن
بغنب: أوالً–١ الوقف بيع يكون ال ـنأن م جبزء تربع فاحش بغنب البيع ألن ؛ فاحش

وغريه القاضي ذلك يف سواء ، ألحد جيوز ال مما وهو ، ـة. الوقف مبرتل القيم وألن
فاحش بغنب البيع ميلك فال .الوكيل

دين–٢ عليه للقيم ممن وال ، له شهادته تقبل ال ممن القيم يبيعه ال .أن
بعقار–٣ يستبدل أن جنيم ابن ـهوشرط بقول ـك ذل ـل وعل ، والدنانري بالدراهم : ال

القضاة"  من أحداً نر ومل ، بدل ا يشترى أن ،وقل ا يأكلو النظار شاهدنا قد فإنَّا
االستبدال كثرة مع ذلك على .)٤(" يفتش

ص( 1) ، والنظائر عابدين٢٢٥األشباه ابن حاشية و .٣٨٧ / ٤؛
القدير( 2) أيضا٢٢٩ً / ٦فتح ينظر و اإلسالمية: ؛ الشريعة يف الوقف .٢٣ / ٢أحكام
عابدين:ينظر( 3) ابن ،ص٣٨٨-٣٨٧ / ٤حاشية الوقف يف حماضرات و .١٨١؛
الرائق( 4) .٥/٢٤١البحر
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الطرابلسي–٤ شرط فقد للقاضي االستبدال كان اهللا–وإذا ـه–رمحه أن اإلسعاف يف
القا يكون أن اجلنةجيب قاضي ـصل،)١(ضي حي كيال ؛ والعمل العلم بذي املفسر

زماننا يف احلال هو ،كما املسلمني أوقاف إبطال إىل .)٢(التطرق
ألن–٥ ؛ ـاً نفع وأدرَّ ـرياً خ ـر أكث ـون تك بأن املستبدلة العني يف القاضي يتحقق أن

ا ـب جان يف ـة الغبط تكون أن ،فيجب البدل يف النفع لكثرة ـفاالستبدال لوق
.)٣(متحققة

ـديدة ش شروطاً فوضعوا األوقاف أموال يف والقضاة النظار تصرف سوء بعضهم والحظ
اجتهادهم–حتول ـود–يف وج ـن م التحقق توجب و ، الوقف بأموال التالعب دون

الطرطوسي منهم ، االستبدال عند للوقف تعاىل–الغبطة اهللا تلخيص–رمحه ميكن الذي
الشروط من ذكره أعمالما ثالثة : يف

بنفسه–١ القاضي يفحص أمكن–أن والبدل–إن .الوقف

وسلميشري( 1) عليه اهللا صلى قوله يف: " إىل الذي فأما ؛ النار يف واثنان اجلنة يف واحد ، ثالثة القضاة
قضى ورجل ، النار يف فهو احلكم يف فجار احلق عرف ورجل ، به وقضى احلق عرف فرجل اجلنة

النار يف فهو جهل على يف" . للناس داود أبو ،–١٩: أخرجه األقضية يف-٢كتاب القاضيباب
برقم٢٩٩ / ٣خيطئ ،٣٥٧٣ . 

يف اهللا–١٣: والترمذي رسول عن األحكام اهللا–١،كتاب رسول عن جاء ما يفباب
برقم٦١٣ / ٣القاضي ،١٣٢٢.

يف ماجه ابن ،–١٣: و األحكام ،-٣كتاب احلق فيصيب جيتهد احلاكم برقم٧٦٦ / ٢باب ،
أنوالنسا. ٢٣١٥ له ملن االجتهاد بعد احلكم يف اإلصابة ثواب باب القضاء كتاب ، الكربى يف ئي
برقم٤٦١ / ٣جيتهد ،٥٩٢٢ . 

،ص: ينظر( 2) .٢٥اإلسعاف
بقوله الطرابلسي كالم على عابدين ابن علق لفظاً: " وقد إال األمحر الكربيت من أعز هذا أن ولعمري

.٣٨٨ / ٤إخل..." يذكر
يف: أقول ـار والنظ القضاة أحوال إليه آلت ما يشكون عابدين وابن الطرابلسي و ، جنيم ابن كان إذا

؟ زماننا يف ما رأوا لو فكيف ، ! أزمنتهم
الرائق: ينظر( 3) عابدين٢٤١ / ٥البحر ابن حاشية و .٣٨٨–٣٨٧ / ٤؛
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الوقف–٢ جانب يف الغبطة أن لتبيُّن بالفحص األمناء العادلني اخلرباء من اثنني يكلف أن
االستبدال يف أذن ثبت فإذا ،.

عليه–٣ الشهادة وتسمع االستبدال يدعى أن بعد االستبدال كتاب يكتب .)١(أن
الشروط هذه الكبيسي–لكن الدكتور قال ـوز–كما جي ، ـض حم اجتهاد على مبنية

ـق وحيق ـاءه بق ـف للوق حيفظ ،مبا ظروفهم و الناس أحوال لتغري تبعاً وتبديلها تغيريها
املشروعة مصاحلهم .)٢(للمستحقني

 �  :  
ف ، جماله وضيقوا الوقف استبدال باب يف املالكية ـفتشدد وق ـى عل االستبدال قصروا

ـك مال اإلمام قال ، عندهم جيوز فال العقار أما ، فقط ـاىل–املنقول تع اهللا ـه  : -رمح
ذلك"  منع على دليل داثرة السلف أحباس وبقاء ، خرب ولو احلبس العقار بيع جيوز " ال

)٣(، املسجد توسيع مثل ، عامة الضرورات عند االستبدال أجازوا م أ إال ـيع، توس أو
قالوا ، املقربة توسيع أو ، املصاحل: الطريق هذه ؛ألن أىب إن االستبدال على الناظر وجيرب

ـب الواج ومن ، ضيق يف الناس ووقع تعطلت ألجلها األحباس تبع مل وإذا ، لألمة عامة
موتاهم ودفن سريهم ،و م عباد يف الناس على اخلرشي. التيسري تعاىل–قال اهللا رمحه

جيوز : "  - فإنه ملك أو حبس عقار وجبانبه ، توسعة إىل واحتاج بأهله املسجد ضاق إذا
ـع بي ـن ع امللك صاحب أو احلبس صاحب أىب وأن ، املسجد توسعة ألجل احلبس بيع
ـساً حب ـل جيع ـا م احلبس بثمن ويشترى ، ذلك بيع على جيربون م أ فاملشهور ذلك،

طر توسعة املسجد توسعة ومثل مكاألول، ومقرب املسلمني .)٤(" يق
ـاز أج بعضهم أن إال ، جيوز ال املوقوف العقار استبدال أن املالكية عند املشهور هو هذا
خرب إذا احملبس الربع بيع أجاز مالك شيخ ربيعة أن حكي فقد ، املوقوف العقار استبدال

ص: ينظر( 1) ، الوقف يف كال١٨٧حماضرات نص ينظر و ص؛ ، الوسائل أنفع يف الطرطوسي ١١٤م
–١١٥.
اإلسالمية:ينظر( 2) الشريعة يف الوقف .٢/٣٠أحكام
اخلرشي٩١ / ٤املدونة( 3) شرح و .٧/٩٥؛
خليل( 4) على اخلرشي أيضا٩٥ً / ٧شرح وينظر اإلكليل: ؛ و .٦/١٤٢التاج
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آخر به ف. )١(ليعوض ، بغريه اخلرب الوقف باستبدال رشد ابن أفىت التاجكما يف جاء قد
اجلهم: " واإلكليل ابن قال ، مطلقا احلبس ربع من خرب ما بيع الربع: مينع يبع مل إمنا

كان كما فيعود سنني بإجارته يصلحه من جيد ألنه خرب إذا ربيعة" احملبس عن حكى : مث
خلرابه"  ، ذلك رأى إذا الربع يبيع اإلمام ما. أن عن الفرج أيب رواييت إحدى ـكوهو ل

اخلرب...  غري بالربع اخلرب الربع معاوضة يف واختلف رشد. ، ابن ـت: وقال كان إن
بأس فال وكرائها ا عمار عن وعجز مجلة منفعتها انقطعت احملبسة األرض من القطعة هذه
ـوت ثب ـد بع ، القاضي من حبكم ذلك ويكون ا مكا حبسا يكون مبكان فيها باملعاوضة

ذ يف والغبطة السبب بهذلك ويشهد ذلك ويسجل ، عنه للمعوض ـ"لك .)٢(اه
الواقفني شروط جواز يف قاعدة املالكية من املتأخرين بعض ذكر ـن-وقد م إليها أشرنا

املعرب-قبل املعيار عن ،: وهي-نقالً موته بعد املقدر لفظه دون الواقف قصد مراعاة
إ حبيث ، ألفاظه خيالف ملصلحة الوقف يف تصرف ـيهإلحداث لرض ـاً حي ـان ك لو نه

ـود)٣(واستحسنه وج ـشرط ب ـضاً أي االستبدال جواز تقتضي القاعدة هذه هل لكن ،
ـار العق استبدال جواز من رشد ابن عن بعده ومن ربيعة عن نقل وما ؟ ذلك يف املصلحة
يقوم آخر وشراء املوقوف العقار بيع جبواز القول عليه خنرج أن ميكن هل ، بغريه املوقوف

؟مقام الصورتني يف املصلحة حتقق جبامع ، .ه
االستبدال عدم الواقف شرط لو ذا ما ـات–مث الوقفي أكثر يف موجود هو ـل-كما ه

الواقف؟ شرط مع الوقوف جيب أو ، الراجحة للمصلحة إعماالً الفتوى ذه العمل .يصح
قاعد بإطالق األخذ أن إال ، النفس إليه تركن جواباً اآلن حىت أجد ـصدمل ق ـاة مراع ة

اجلواز يرجح لفظه دون بالصواب)٤(الواقف أعلم تعاىل واهللا ،.
  : :  

القوانني١٥/١٠٠املدونة: ينظر( 1) و .١/٢٤٤الفقهية؛
اإلكليل( 2) و .٤٢ / ٦التاج
ص: ينظر( 3) الوقف يف املصلحة .٤٢–٤١إعمال
ص: وينظر( 4) ، الوقف يف املصلحة .٢١إعمال
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ـصروا                  واقت العقار استبدال باب أغلقوا بل ، املوقوفة العني استبدال أمر يف الشافعية تشدد
مذهبهم– من وجه ـل-يف ب ، ـا االنتفاع تعذر ،عند املنقوالت بعض استبدال على
أصالًذ للوقف مبطالً الواقف قبل من االستبدال اشتراط ـا،)١(كروا م بأن ذلك وعللوا

ـاوردي امل يقول ذلك ويف ، الستبداله داعي فال ، عمارته ترجى قد العقار من –خرب
تعاىل اهللا منه : " -رمحه شيء بيع وال بيعه جيز مل خرب إذا ـة... الوقف داب ـا فأم ،

واال بيعها فيجوز ـاالوقف م أن الوقف من خرب ما وبني بينها والفرق ، بثمنها ستبدال
ـرج ي مل ـت عطب إذا ـة والداب ، بيعه جيز فلم صالحيته تؤمل و عمارته ترجى قد خرب

رجوعها يؤمل ومل . صالحها
الثاين كذلك: والفرق وليس ، هلكت تركت وإن ، أجحفت التزمت إن مؤونة للدابة أن

.)٢(..." الوقف
أر احلاالت،ومل بعض يف ولو ، استبداله جبواز وقال املذهب خالف من الشافعية الفقهاء من

املسألة يف عندهم ضعيفاً خالفاً حكى املعاصرين الباحثني بعض أن أعلم)٣(مع فاهللا ،.
  : :  

واملالك ـشافعية ال ـشدد ت بني وسطاً العقار استبدال مسألة يف احلنبلي املذهب ،يعترب ـة ي
إذا ـتبداله واس ـوف املوق ـار العق بيع أجازوا فقد ، ذلك يف وتوسعهم احلنفية وتساهل

ص: ينظر( 1) ، املختارة املصرية .٢٣٣القوانني
الكبري( 2) .٢٢٨ / ٨احلاوي

،ص: ينظر( 3) الوقف يف اإلسالمية١٧٤حماضرات الشريعة يف الوقف أحكام و ـوث٢/٤١؛ حب و ؛
حبث ، وجماالته اإلسالمية الشريعة يف الوقف واملنع: ندوة التأبيد بني الوقف .٤٣٣ / ١استبدال

أن إال ، ـول املنق غري ال و باملنقول يقيده ومل ، االستبدال مسألة يف عندهم اخلالف أطلق األخري وهذا
اليت عليهاالشواهد أحال اليت املراجع و ، ـنص–ذكرها ال عنه نقل الذي احملتاج مغين بالتحديد -و

ـسيل                            ال جرفها أو ، جفت شجرة تكون كأن ، للعقار تابع هو ما أو ، املنقوالت وقف حول تدور إمنا
اهللا و ، أصالً العقار بيع عن تتحدث ومل ، ذلك حنو و ، ا مكا إىل ا إعاد ميكن .أعلمومل
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منه        املقصودة منافعه مسجداً-تعطلت كان ولو بيعه-)١(حىت عدم واقفه شرط لو و
فشرطه احلال هذا .)٢(فاسديف

وهو أمحد إليه أومأ و احلنابلة عند وجه الوهناك الوقف استبدال ـصلحةجواز للم عامر
ـالم اإلس شيخ اختاره القول وهذا ، حاجة هناك تكن مل وإن ، ـال)٣(الراجحة أط و

قاله مما و ، له االستدالل يف تعاىل–النفس اهللا الوقف: " رمحه إبدال جيب احلاجة ومع
املصلحة لظهور منه خبري جيوز حاجة وبال ، ـو. )٤(" مبثله ه هذا أن اإلسالم شيخ رأى و

قالاألظ ، أدلته و أمحد نصوص يف تعاىل–هر اهللا ـريه: " -رمحه بغ املسجد إبدال وإما
يف ـحابه أص ـف واختل أمحد مذهب يف قوالن ففيه باألول االنتفاع إمكان مع للمصحلة

وأدلته نصوصه يف أظهر اجلواز لكن ـال" ذلك ق أن إىل ، أمحد عن الروايات ذكر :" مث
جو وأصوله نصوصه يف ثبت ـدوإذا وق أوىل فغريه الراجحة للمصلحة املسجد إبدال از

للضرورة ال للمصلحة أيضا غريه بيع جواز على .)٥(" نص
القول الراجحة–وهذا املصلحة عند االستبدال جواز ـدعوة–أعين ال ـاء علم به أفىت

ـ زمن يف السعودية العربية اململكة مفيت ، إبراهيم بن حممد الشيخ قال كما ، يفالسلفية ه
رقم الغبطة : " ٢٣٦٥الفتوى ووجود ، غلته وقلة الختالله الوقف بيع لنا يظهر الذي و

بن الدين تقي الشيخ ذلك اختار كما ، للوقف منه أصلح به ليشترى بيعه يف املصلحة و
العمل عليه ،و الدعوة علماء به أفىت و ، القيم وابن .)٦("تيمية

قال( 1) من منهم شيئاً: و يرد ال حبيث ، أصالً بشيء منه ينتفع أن إال واالستبدال البيع جيوز قيل. ال : و
قيل و ، نفعه أكثر يتعطل قريباً: إن نفعه تعطل خيف ،. أو املذهب هو ذكرناه ما و ، ذلك غري قيل و

أعلم . واهللا
مفرد من واستبداله املسجد احلنبليوبيع املذهب .١٠٣–٧/١٠٢اإلنصاف: ينظر. ات

املآرب: ينظر( 2) .٣/٤٠٩نيل
.١٠١ / ٧: اإلنصاف: ينظر( 3)
ص( 4) ، الفقهية املآرب١٨٢االختيارت نيل و .٣/٤١٠؛
الفتاوى( 5) .١٥،٢٢٤ / ٣١جمموع
إبراهيم( 6) بن حممد الشيخ مساحة ورسائل أيضاً /   ٩فتاوى ينظر و املآرب: ؛ .٣/٤١٠نيل
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  :   :  

أبرزها ، بأدلة االستبدال منعوا الذين احلنفية من وافقهم ومن والشافعية امللكية :استدل
عنهما–١ اهللا رضي عمر ابن عن الشيخان رواه أرضا:" ما أصاب اخلطاب بن عمر أن

أص إين اهللا رسول يا فقال ، فيها يستأمره وسلم عليه اهللا صلى النيب فأتى بتخبيرب
حبست شئت إن قال ؟ به تأمرين فما منه عندي أنفس قط ماال أصب مل خبيرب أرضا

ا وتصدقت يورث. أصلها وال يوهب وال يباع ال أنه ، عمر ا فتصدق ... قال
.)١(احلديث" 

للبخاري رواية وسلم: " ويف عليه اهللا صلى النيب وال: فقال ـاع يب ال ـله بأص تصدق
، يورث وال ـريوهب عم به فتصدق ، مثره ينفق ـديث... " ولكن ـشرط)٢(احل : ف

يورث"  وال ، يوهب وال يباع كالمه" ال من الرواية هذه .)٣(على
ـضى ملقت ـايف املن التصرف من نوع أي فيه منع حيث ، واضح احلديث من الداللة ووجه

. الوقف
الوق ألصل املبطل البيع هنا بالبيع املراد بأن هذا ـةونوقش اخلاص األمالك تباع كما ، ف

البيع خبالف ، إمجاعاً حرام احلال هذا يف البيع أن شك ال و ، والوراثة باهلبة قرنه ،ولذلك
فعالً فإن ، للمقاصد تبع واألعمال ، منها خري إىل الوقف عني تبديل فإنه ، االستبدال بنية

أخرى بنية قربة ويكون ، بنية معصية يكون .قد
التسليم ـالومع ح ـذا ك و ، الضرورة حال منه يستثىن أنه إال البيع عموم به املراد بأن

املصلحة .)٤(رجحان

يف( 1) البخاري ،: رواه الشروط الوقف–١٩كتاب يف الشروط برقم٢/٩٨٢باب ،٢٥٨٦.
يف ،: ومسلم الوصية الوقف–٣كتاب برقم٣/١٢٥٥باب ،١٦١٣.

(2 )، الوصايا اليتيم–٢٣كتاب مال يف يعمل أن للوصي ما و برقم٣/١٠١٧باب ،٢٦١٣.
الباري( 3) فتح يف ذلك يف الكالم ينظر .٤٧٠ / ٥و
ص: ينظر( 4) ، باألوقاف .١١٨املناقلة
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كاملعتق–٢ ، تعطلها مع بيعه جيوز ال منافعه بقاء مع بيعه جيوز ال ما .)١(أن
السابقوجياب الدليل عن به أجيب مبا .عنه

بعمل–٣ االحتجاج يشبه مبا ذلك على املالكية ـالواستدل ق ـد فق ، املدينة أهل
مالك اهللا–اإلمام الوقف–رمحه جواز عدم على رده معرض وبقاء : " -يف

ذلك منع على دليل داثرة السلف .)٢(" أحباس
سحنون أال: وقال ، ـها من سنتها على أدلّ شيء فال خربت قد األحباس جل وهذه

ـى عل دليل خرابا بقاءها ولكن ، مضي من أغفله ملا فيها جيوز البيع كان لو أنه ترى
جرى ما منه تأخذ بأن متقادما كان قد أمر يف حجة وحبسبك ، مستقيم غري بيعه أن

أن... منه على دليل خرابا هذه منفبقاء أخطأ ملا استقام لو ألنه ؛ مستقيم غري البيع
ـان ك وإن ، خرابا تركت حىت به يعمل مل من جهله وما األمة هذه صدر من مضي

ذلك اإلمام رأى إذا واحليوان الرباع يف هلذا خالف ربيعة عن روي .)٣(" قد
ـي القاض على الرد يف ذلك قال إمنا مالكاً اإلمام بأن ذلك يناقش أن ـريحوميكن ش

وقال ، الوقف منع إىل ذهب اهللا: الذي فرائض عن حبس ـأن)٤(ال ب ـه علي فرد ،
تبع ومل حاهلا على باقية ا فإ ، السلف أحباس بقاء ذلك على ويدل مشروع الوقف

أصالً االستبدال ملسألة يتعرض ومل ، توهب سحنون. ومل تفسري هذا على يعكر لكن
.املذكور

قول بأن التسليم االستبدالوعلى منع على يدل يقال)٥(ه أن ميكن الناس: ، عمل إن
إىل ـة حاج ـروا ي مل ـا رمب ـم أل ؛ حبجة ليس فيها املختلف االجتهادية األمور يف

.٣٦٩–٣٦٨ / ٥املغين( 1)
اجلليل( 2) أيضا٦/٤٦ًمواهب ينظر و ص: ؛ ، الوقف يف املصلحة .٣٠إعمال
السابق( 3) ١٥/١٠٠املرجع
اجلليل: ظرين( 4) .٦/٤٦مواهب
الباجي( 5) قال وكما ، سحنون ذكر تعاىل–كما اهللا كان : -رمحه ولو ، خربت قد السلف أحباس إن

بيعه منع على دليل خراباً بقاءه ولكن ، أغفلوه ملا فيها جائزاً .٦/١٣٠املنتقى: ينظر. البيع
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إليه تطرق إذا والدليل ، األسباب من ذلك لغري أو ، فيه مصلحة رأوا ال و االستبدال
معلوم هو كما ، االستدالل به سقط معترب .احتمال

ـالوقف ب ـرر ض و للمال تضييع بغريها استبداهلا إمكان مع خربة األحباس بقاء مث
شرعاً جائز غري وهو ، .واملستحقني

عهدهم يف واقعاً كان االستبدال أن ذلك إىل ـيق–أضف ض نطاق يف كان -وإن
تعاىل اهللا شاء إن ، املخالفني أدلة ضمن سيأيت .كما

االست–٤ منع بأن بعضهم ذريعةواستدل يكون ال حىت ، الذريعة سد باب من بدال
ـة الوقاي شرح صاحب عن جنيم ابن حكى ، الوقف أموال على االستيالء إىل

وال: " قوله يعد ال ما الفساد من االستبدال يف شاهدنا وقد ، به نفيت ال وحنن
ما               وفعلوا املسلمني أوقاف أكثر إبطال إىل حيلة جعلوه القضاة ظلمة فإن حيصى

.)١(" فعلوا
يضمن معينة وشروط بضوابط مت إذا االستبدال بأن ذلك عن تعاىل-وجياب اهللا بإذن

ـرد– جم ـدو يع ال ـة درج إىل إبطاله خطر ويقل ، الوقف مصلحة من قدر أقصى
ـصلحة امل من فيه يتوقع ما تناهض ال االستبدال جواز يف املتومهة واملفسدة احتمال،

دراس على املبنية أعلماملؤكدة واهللا ، إليها يلتفت فال ، متخصصة .ة
  �                          

        :  
أبرزها ، بأدلة هؤالء :استدل

قال–١ حنبل بن أمحد رواه مبا مذهبهم على احلنابلة ـارونيزيثنا: استدل ه بن د
قال القاسم عن املسعودى اهللا:ثنا رضى مسعود بن اهللا عبد قدم ـىعنهملا عل

بىن قد مالك بن سعد كان املال التمرالقصربيت أصحاب عند مسجداً . واختذ
فأخذ: قال املال بيت ـاب،الرجلفنقب اخلط بن عمر إىل فكتب نقبه الذي

الرئق( 1) .٢٢٣ / ٥البحر
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عمر املسج: فكتب وانقل الرجل تقطع ال ،أن فإنهواجعلد قبلته يف املال بيت
اهللا عبد فنقله مصل املسجد يف يزال هذه: لن له ـاحل . اخلطةفخط ص : قال

أيب املال: قال بيت إن مسعودمننقبيقال بن اهللا عبد فحول الكوفة مسجد
موضع يف اليوم التمارين فموضع عقيل. العتيقاملسجداملسجد ابن وهذا: قال

توفر مع الكان م كو مع ، ذلك أحد ينكر مل إذ ؛ كاإلمجاع فهو ، الصحابة
خطأ يعدونه ما إنكار عن ـان... يسكتون لك ـراً منك املسجد نقل كان فلو ،

شناعة فيه ظاهر أمر ألنه ؛ باإلنكار .)١(" أحق
ـناد اإلس ذا ضعيف األثر بأن يناقش لكن ، احلنابلة به استدل ما أقوى ومل–هذا

ع له آخرأقف إسناد ـن-لى ب اهللا ـد عب بن الرمحن عبد هو هذا املسعودي فإن ؛
وذكر ، بآخره اختلط صدوق هو ،و املسعودي الكويف مسعود بن اهللا عبد بن عتبة

خمتلطة أحاديث منه مسع هارون بن يزيد أن منري ألن. )٢(ابن ؛ ـاع انقط ـه في هو مث
التا صغار من مسعود بن الرمحن عبد ابن اهللالقاسم رضي مسعود ابن يدرك مل ، بعني

.عنه
جرم ال الفرع بطل األصل بطل .فإذا

كما: قالوا–٢ ذلك فوجب بصورته إبقائه تعذر عند الوقف استبقاء ذكرناه فيما
                 ، منها بدالً يقفها و أخرى يشتري ،فإنه قتلها أو املوقوفة اجلارية استولد " لو

مل فإذا مؤبد الوقف عقيل ابن ـتبقيناقال اس ـصه خيص وجه على تأبيده ميكن
جمرى جرى األبدال وإيصال أخرى عني يف الدوام على االنتفاع وهو ، الغرض
اهلدي من هذا ويقرب ، للغرض تضييع تعطله مع العني على ومجودنا ، األعيان
ـذر تع ـا فلم مبوضع خيتص كان وإن احلال يف يذبح فإنه السفر يف عطب إذا

بالكل الغرض ـدحتصيل عن ـاص اخل احملل مراعاة وترك أمكن ما منه استوىف ية

الفتا( 1) أيضا٣١/٢٢٢ًوىجمموع وينظر .٥/٢٩٦املغين: ؛
التهذيب: ينظر( 2) .١٩١ / ٦ذيب
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ـذا وهك ، ـة بالكلي االنتفاع فوات إىل تفضي تعذره مع مراعاته ؛ألن تعذره
املنافع املعطل .)١(" الوقف

وإن ، ـذلك ك ـو فه اهلدي على املوقوفة الدابة قياس يريد كان إن بأنه هذا ويناقش
للف ؛ نظر ففيه أيضاً العقار يريد يفكان قريباً سبق كما ، والعقار الدابة ينب البيِّن رق

تعاىل اهللا رمحه املاوردي .كالم
كان: وقالوا–٣ ما على الوقف إبقاء الواجب أن و ، يباع ال أن الوقف يف األصل إن

ـه ريع استبقاء لضرورة ، بغريه استبداله جاز به منتفعاً بقاؤه تعذر ملا أنه إال ، عليه
صور يف حتصيلهودوامه إمكان مع ، الوقف ملقصود صيانةً ، أخرى .)٢(. ة

ـه نفع ويتعطل خيرب أن ، الضرورة عند االستبدال جبواز القول اإلسالم شيخ وناقش
الشأن هذا يف قاله ومما ، ـه: بالكلية بيع ـز جي ،مل حرام ألنه جيوز ال بيعه كان لو

و املعتق احلر بيع جيز مل ،كما غريها وال ،لضرورة ـه مثن إىل املعتق سيده اضطر لو
فمات حيواناً كان لو كما فيكون نفعه يتعطل أن . )٣(وغايته

املعتق احلر بيع جواز عدم على الوقف بيع جواز عدم قياس بأن ذلك عن جياب لكن
بدالً وقفاً تكون أخرى عني شراء هو الوقف بيع من املقصود ألن ؛ الفارق مع قياس

ل دفعاً ، األوىل والمن ، اإلمكان بقدر الواقف لغرض صيانة و ، الوقف عن لمفسدة
ـع بي جيز ومل الوقف بيع جاز و ، فافترقا حبال املعتق بيع من املقصود كذلك يكون

متقرر هو ،كما مبقاصدها األمور و ، منهما كل من املقصود الختالف .املعتق
أيضاً الشيخ اليت: وقال املواضع مجيع يف الوقف بيع يكنإن مل الوقف بيع فيها روي

ـد أح ـه ب ينتفع مل نفعه تعطل لو فإنه ؛ بالكلية نفعه تعطل مع ال ، نفعه قلة مع إال
ـون يك ـه فإن له حصل مهما املوقوف والعقار ، أيضاً جيوز ال فيه منفعة ال ما ،وبيع

.٥/٣٦٩املغين( 1)
القدير: ينظر( 2) عابدين٢٢٨ / ٦فتح ابن حاشية و الفتاوى٣٨٨ / ٤؛ وجمموع .٣١/٢٢٣؛
الفتاوى( 3) .٢٢٤ / ٣١جمموع
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الوجوه من بوجه لالنتفاع .)١(قابالً
يقال أن ميكن من: لكن بتعطل املراد ـلإن ك ـافع من فإن ، منه املقصودة منفعته هنا فعته

به املنتفعني مقاصد حبسب . شيء
  :       :  

يلي مبا الختياره اإلسالم شيخ :استدل
النيب–١ عن عنها اهللا رضي عائشة وسلم–عن عليه اهللا ـا–صلى هل قال ـا: " أنه ي

أن لوال ـاعائشة م ـه في فأدخلت فهدم بالبيت ألمرت جباهلية عهد حديثو قومك
غربيا وبابا شرقيا بابا بابني له وجعلت باألرض ألزقته و منه .)٢(..." أخرج

عمر األول–وكذلك ـار وص ، ـر آخ مكان إىل الكوفة مسجد بنقل أمر عنه اهللا رضي
التمَّ .ارينسوق

وعثمان عمر أن غري–كما عنهما اهللا النيب       رضي مسجد بناء ـاءا خلف ـذلك وك ،
بعدهم ـل:املسلمني وفع ، احلرمني مبسجدي ذلك مثل فعلوا واملهدي واملنصور كالوليد

ـىت أف حىت ، وإقرارهم ذلك يف العلماء مشورة مع ، غريها و دمشق مبسجد الوليد ذلك
عنه أهله ويعوض للمسجد اور ا الوقف يشترى بأن وغريه .مالك

الضرورةإ: وقال ملطلق ال الوقف ملصلحة كان إمنا املواضع هذه مجيع يف االستبدال .ن
اإلبدال أنواع أحد هو آخر بتأليف تأليف وتبديل ـاء... قال البن ـدال إب ينب فرق وال ،
ذلك املصلحة اقتضت إذا بعرصة العرصة وإبدال .ببناء،

قال ، األوىل بطريق املسجد وقف على األوقاف سائر ـل: وقاس جيع أن ـوز جي ـألن ف
فإن ؛ أحرى األول منفعة تتعطل مل ،وإن منه أصلح بدله ويوقف طلقا لالستغالل املوقوف
ـسجد امل ألن ؛ ـسجد امل إبدال من أوىل وإبداله املسجد بيع من أوىل املستغل الوقف بيع

منفعته عن املعاوضة وال إجارته جيوز فال ، بعينه االنتفاع ويقصد شرعا عينه خبالفحتترم

الفتاوى: ينظر( 1) .٢٢٥–٢٢٤ / ٣١جمموع
يف( 2) البخاري ،: رواه احلج ا-٤١كتاب بنيا و مكة فضل .١٥٠٨برقم٢/٥٧٤،... باب

،: ومسلم احلجة كتاب الكعبة-٦٩يف نقض .١٣٣٣برقم٩٦٩ / ٢باب
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املوقوف يستوىف أن املقصود وليس نفعه عن املعاوضة و إجارته جيوز فانه االستغالل وقف
ـاىل تع اهللا حلق شرعية حرمة له وال املسجد يف ذلك مثل يقصد كما بنفسه منفعته عليه

للمسجد .كما
املسجد مصلحة أجل من األوقاف ببيع أفتوا العلماء أن ذكر أن بعد جاز: وقال بيعفإذا

أهله ملصلحة عنه وعوض بيع ،فإذا أهله ملصلحة ال املسجد، ملصلحة عنه والتعويض الوقف
باجلواز أوىل .)١(كان

يلي مبا الدليل هذا يناقش أن : وميكن
الدليل هذا يف ما أقوى الدعوى-إن على داللته حيث اخلطاب-من بن عمر أمر –هو

عنه اهللا وحت–رضي ، الكوفة مسجد سوقبنقل على املسجد أن. التمَّارينول سبق لكن
، ـسجد امل بيع يف به االحتجاج يصح فال ، السند حيث من يصح ال األثر هذا أن رأينا

الوقف استبدال جواز على األوقاف سائر استبدال جواز قياس يصح ال .وبالتايل
مالك اإلمام كون أما تعاىل–و اهللا أج–رمحه من األوقاف ببيع ـسجدأفىت امل توسعة ل

، ـة العام للمصاحل الوقف بيع جواز استثنوا وأصحابه مالكاً ألن ؛ الدعوى على يدل فال
ـشيخ ال ـه قال ما تقتضي فتواه كان ولو ، سبق ،كما التوسعة إىل املسجد حاجة ومنها

ذلك منعوا م أ رأينا وأن سبق لكن ، عام بشكل الوقف بيع جواز إىل أصحابه .لذهب
قياس هوأما أنه يل فيبدو ؛ معامله تغيري على ، أخرى بعني عينه استبدال و األوقاف بيع

ـه ترميم وبني بالكلية صاحبه ملك عن خروجه و الشيء بيع بني للفرق ؛ يسلم ال اآلخر
منه بد ال مبا .وإصالحه

أيضاً يقولوا أن للمخالفني ـا: وميكن األوق من غريه أو املسجد بيع بأن سلمنا لو فحىت
فعالً ـضمنت-وقع ت ـضرورة لل كان بل ، املصلحة رد كان ذلك أن نسلم ال لكن

أعلم واهللا ، .مصلحة
عطب-٢ إذا اهلدي على الوقف إبدال .قياس

سبق ،كما قائمة مناقشة عليه وردت الدليل هذا .لكن

الفتاوى( 1) أيضا٢٢١ً / ٣١جمموع ينظر و .٢٢٩،٢٤٤ / ٣١: ؛
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احلنفية-٣ من وافقه ومن يوسف أليب أر االستب-ومل جبواز قالوا ـانالذين ك إذا دال
عدمه على نص الواقف كان وإن ، مصلحة أن-فيه إال املسألة هذه يف خاصاً دليالً

احلنفي املذهب قواعد على القول هذا خرَّج ـالم–بعضهم ك يف ـبق س ـا كم
إذا-الطرطوسي ـالواقف ف ، ـف الواق نظر من أعلى والقاضي احلاكم نظر أن يف

احلاكم ورأى ، الوقف يستبدل أال نصشرط هنا اجتمع فقد ، استبداله يف املصلحة
ظاهرة بينهما واملخالفة ، احلاكم رأي و . الواقف

ـوف املوق ـصلحة م تتعطل وبذلك ، الوقف مصلحة فوتنا فقد الواقف بشرط عملنا فإن
.عليهم

شرط اشتراط معىن يف الواقف شرط فبقي ، مبصلحته عملنا فقد احلاكم برأي عملنا وإن
في فائدة مقبولال غري للوقف مصلحة ال و ، فيه فائدة ال واشتراطه ، للوقف .)١(ه

يوسف أيب القاضي رأي خالف من قال ـرأي-لكن ال هالل ال : -ومنهم ـف الوق إن
ـذا وه ، ـاع يب ال يبقى ألنه وقفاً مسي وإمنا ، األرباح به تطلب وال ، التجارة به يطلب

وآخ حني كل بني الوقف يباع أن إىل ؛يؤدي الوقف شأن خيالف وهذا ، الواجبر ألن
أو للضرورة االستبدال جاز وإمنا ، أخرى زيادة دون عليه كان ما على الوقف إبقاء
األوىل ـان ك الواقف من شرط ال و ضرورة ال وحيث ، ذلك الواقف شرط إذا ما

أوالً كان كما .)٢(تبقيته
د الضرورة حبال االستبدال قصر بأن هذا عن أجيب ـةو حج ـه علي ـيس ل املصلحة ون

للمصلحة اإلبدال جواز تقتضي والقياس واآلثار النصوص بل .)٣(شرعية،
هالل قول اهللا–أما ـو–رمحه ،فه األرباح به تطلب ،وال التجارة به يرد مل الوقف إن

ـه في ما غاية بل ، حبال جتارة يعترب ال طارئة مصلحة أجل من االستبدال لكن ، قال كما

الش: ينظر( 1) يف الوقف اإلسالميةأحكام .٢/٢٥ريعة
ص: ينظر( 2) ، هالل القدير٩٤وقف فتح و أيضا٢٢٩ً / ٦؛ ينظر و الشريعة: ؛ يف الوقف أحكام

.٢٣ / ٢اإلسالمية
الفتاوى: ينظر( 3) .٢٢٠،٢٥٣ / ٣١جمموع
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ـاممراعا األحك ـت كان وإذا ، ـة خاص حاالت يف املستحقني ومصلحة الواقف غرض ة
العباد مصاحل على مبنية ال–الشرعية أو املصلحة أدركنا ـصاحل–سواء م ـى تراع فألن

حملتاجني-املستحقني من األحوال أغلب يف هم ـن-الذين م يلزم وال ، أوىل باب من
أعلم واهللا ، الوقف استقرار عدم .ذلك
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الفقهاء أن سبق مما اهللا–يتبني ثالثة-رمحهم إىل الوقف استبدال مسألة يف اختلفوا

:أقوال
املالكية عندهم–فذهب املعتمد وإن-يف ، ـتبدال االس ـواز ج عدم إىل والشافعية

املنع عموم من احلاالت بعض استثنوا املالكية .كان
وعامة ، احلنفية بعض يتعطلوذهب بأن ، احلاجة عند إال االستبدال منع إىل احلنابلة

بالكلية به االنتفاع عن وخيرج .الوقف
اإلسالم شيخ منهم ، احلنابلة بعض وكذا ، احلنفية من وافقه ومن يوسف أبو وذهب
ونسب ، ضرورة هناك تكن مل وإن ، املصلحة عند االستبدال جواز إىل القيم ابن و

أيضاً القول منهمهذا املتأخرين وخباصة ، املالكية بعض .إىل
ساملاً نقلياً دليالً الفريقني من واحد ألي ليس أنه يرى يزين وا املانعني أدلة يف والناظر

قائمة مناقشات .عن
عمر صدقة حديث املانعون به استدل ما عنه–فأقوى اهللا فيه–رضي جاء : الذي

يورث"  وال يوهب وال يباع ،ل" ال الدعوى على يدل ال بأنه القول هذا نوقش كن
االستبدال من املنع على قطعاً يدل وال ، مثنها يف والتصرف بيعها هنا بالبيع املراد .بل

ـل بنق عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر أمر املنقول من يزون ا به استدل ما وأقوى
و ، سنداً ضعيف األثر هذا أن رأيت قد لكن ، الكوفة فضالًمسجد ، به حيتج ال مثله

اإلمجاع عليه ينبين أن .عن
فقد ، املصلحة أجل من يزين ا و ، الضرورة عند للمجيزين بالنسبة احلال وكذلك

رأينا كما ، قوية مناقشات منهما فريق كل أدلة على .وردت
والنظر ، الشرع عمومات إىل املسألة حكم يف الرجوع وجب كذلك ذلك كان وإذا

ا الفقهيةيف والقواعد الشرعية .ملقاصد
يل أعلم–ويبدو ـني–واهللا ع على احملافظة يف التشديد من فيه املانعني مذهب أن
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الوقفال أن فيه نشك ال الذي و ، معناه يعقل ال الذي والتعبد التوقيف يشبه ما وقف
ـشر ال روح ـع م يتناسب ال مما فيه التشدد فهذا ، اهلدف مصلحي املعىن يعةمعقول

أن ـى خيف وال ، ـهم عن املفاسد ودرء املكلفني مصاحل مراعاة على املبنية ومقاصدها
يؤدي العني على الزمان-اجلمود مرور خترج-مع حبيث ا وخرا األوقاف تعطل إىل

، عليها الضعيفة الذمم ذوي من الطامعني استيالء إىل يؤول قد بل ، ا االنتفاع عن
مفاسد ذلك يف أن شك ـراضوال أغ خمالفة و ، األموال ضياع مفاسد من ، عظيمة

، ـره بأس تمع ـا ب ،وبالتايل الرب وجبهات ، باملستحقني الضرر إحلاق و ، الواقفني
ـن م ـال حب الشريعة مقاصد مع ينسجم ال أمر وهذا ، املسلني لبالد العامة وبالتنمية

.   األحوال
االس أمر يف التساهل أن نرى نفسه الوقت إىلويف يؤدي مبصراعيه الباب وفتح تبدال

، ومنعه االستبدال يف التشديد إليه أدى عما شناعة تقل ال ومفاسد والتاريخ-نتائج
ذلك على ـسلطان-شاهد وال النفوذ أصحاب عليه واستوىل ضاع وقف من فكم

اخلونة–الظلمة النظار مع بالتواطؤ ـ–ورمبا باحلاج تستراً و باالستبدال أوتذرعاً ة
ـستبدل ي ال أن أوقافهم يف يشترطون الواقفني بعض جعل مما ، أواملصلحة الضرورة
استبداله، يف يأذن من يلعن كان من منهم وأن ، بلغ ما اخلراب من بلغ ولو ، الوقف
أو ، ـها أكل لذريعة سداً األوقاف استبدال مبنع يفتون أخرى جهة من الفقهاء وجعل

االستبدال شروط يف وأنيتشددون ، ـف الوق ـب جان يف ـة الغبط أن من استيثاقاً
ملصلحته يتم .االستبدال

ـذي ال بل ، مبثلها تزال ال املفسدة ألن ؛ االستبدال باب يسد أن يعين ال ذلك لكن
شرط وإن ، الراجحة للمصلحة بل ، فقط للضرورة ليس ، االستبدال جواز يل يظهر

وذلك ، االستبدال عدم :الواقف
االستب ،ألن ـف الواق غرض وحتقق ، بالوقف االنتفاع دميومة وسائل أجدى من دال

، ـتبدال االس باب إغالق يف احملتملة املفاسد درء و منه، املقصودة الشرعية واملصلحة
، مرناً املوقوفة األعيان يف التصرف يكون أن يقتضي الذي الراهن العصر يف وخباصة
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املقاصد أحكام هلا . والوسائل
يراو ـريوال جي جارية صدقة وقفه يكون أن أراد الذي الواقف أن يف شك أدىن دنا

وإمنا ، منه أصلح هو مبا وقفه يستبدل أن من ميانع ال ، مماته وبعد حياته يف أجره عليه
ـق طري من ذلك حتقق فإذا ، أفضل بشكل لوقفه وبقاًء استمراراً يشترط ما يشترط

اقتضا لقصده موافقاً ذلك كان ـاةاالستبدال مراع ـن م أوىل قصده مراعاة فكان ، ًء
.لفظه

شروط و بضوابط مقيداً يكون أن جيب االستبدال أن على هنا أؤكد أن أريد أين غري
ـىت أف أجلها من اليت واملفاسد السلبيات دون وحتول ، الوقف مصلحة تضمن حمددة

من مراعاته يلزم ما إىل باإلضافة ،هذا االستبدال بعدم الفقهاء ـيتبعض ال ـشروط ال
تقدم ما على ، الفقهاء .ذكرها

الضوابط هذه رأس جلنة: وعلى إشراف وحتت ، القاضي بإذن االستبدال يكون أن
ـة بدراس يقومون الذين االقتصاديني واخلرباء ، شرعيني علماء من تتكون متخصصة

اللجنة فهذه املوقوف طبيعة حسب هؤالء وغري ، لالستبدال االقتصادية تقرراجلدوى
املصلحة فإن ، ال أو للوقف وجه كل من حقيقية مصلحة االستبدال يف كانت إذا ما
ـون يك أن ـر األم فاقتضى النظر، وجهات فيها ختتلف قد ، عائمة فضفاضة كلمة
على اجلميع اتفق فإذا ، املختلفة جوانبه من تدرسه اليت اللجنة هذه مثل إىل حتديدها

تصاد ال حقيقية مصلحة هناك وإالأن ، ـتبدال االس يف أذن فحينئٍذ شرعياً حكماً م
. فال

ـول ق هو الراجحة املصلحة عند االستبدال جواز من املسألة يف اخترناه الذي وهذا
أقواهلم على الوقوف يل تيسر ممن املعاصرين الباحثني .عامة

ـر ش سائر يف أيضاً نقوله االستبدال يف الواقف شرط خمالفة مسألة يف قلناه وطهوما
ـع م يدار بل ، مطلقاً عليها مجود ال و ، املعتربة شروطه عن عدول فال ، الصحيحة
ـن ع ـشرط ال ـال خ إن أما و ، دارت حيث واملستحقني للوقف احلقيقية املصلحة
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بقوله عمالً ، شروطه اعتبار وجب ـروطهم :" مصلحة ش ـن ع ..." املسلمون
)١(احلديث

،،، أعلم تعاىل واهللا

خترجيه( 1) .سبق
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وبعداحل ، الصاحلات تتم بنعمته الذي هللا :مد

ـلت توص اليت النتائج أهم تلخيص ميكنين تدوينه لزم ما إمتام إىل اهللا وفقين أن فبعد
التالية النقاط يف :إليها

ـون–١ يك ال الواقفني شروط من شرط كل أن على األربعة املذاهب فقهاء اتفق
مل إذا إال االعتبار واجب صحيحاً منافياًشرطاً يكون ال و ، شرعياً نصاً يصادم

الشروط من ذلك وراء فيما واختلفوا ، الوقف : ملقتضى
ـشروط ال أجاز حيث املالكي املذهب هو الواقفني شروط اعتبار يف املذاهب فأوسع
اإلسالم شيخ اختيار املذاهب أضيق و ، كراهتها على متفقاً مكروهة كانت ولو حىت

وافقه ومن تيمية ،ابن املباحة الشروط اعتبار وعدم ، الشروط يف القربة اشتراط من
ـصلحة مل مفوِّتاً كان شرط كل اعتبار بعدم قالوا الذين احلنفية مذهب هؤالء يلي و
أو الوقف مبصلحة اإلضرار إىل يؤدي أوكان ، شرعي حلكم خمالفاً كان أو ، الوقف

رأينا و ، شرعاً فائدة فيه تكن مل أو ، ؛املستحقني ـر النظ من حظ له القول هذا أن
يكون أن لديَّ فاملختار ، مشروعة حدود يف واملستحقني الوقف مصلحة يراعي ألنه
ـرط ش ـت وافق ، كانت حيث واملستحقني للوقف املشروعة املصلحة مع االعتبار

خالفته أو .الواقف
٢–، باطلة شروط به اقترنت إذا الوقف بطالن إىل الفقهاء مجهور ـلذهب قلي و

ـاراً اعتب ـول الق هذا رجحت قد و ، الوقف دون الشروط بطالن رأوا منهم
الوقف .ملصلحة

الفقهاء–٣ قول أن يل ظهر الشارع: " كما كنص الواقف ـى" شرط عل ـيس ل
يف ـربة معت ـروط وش ، معتربة غري شروط و معتربة شروط هناك بل ، إطالقه

، اعتبارها يسقط ما عليها يطرأ لكن ـنيأصلها ب ـالف اخل أن يل بدا فبالتايل
ـة املقول هذه يف وافقه من و اإلسالم شيخ وبني القاعدة ذه القائلني اجلمهور

لفظي .اختالف
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سواء-٤ ، الشافعية فمنعه ، الفقهاء فيها اختلف فقد ، الوقف استبدال مسألة أما
املالكية عند املذهب وكذا ، يشرطه أومل الواقف م–شرطه أ منغري استثنوا

خاصة حاالت ،و-املنع الضرورة حالة يف احلنفية وبعض احلنابلة ذلك وأجاز
إذا ـي القاض بإذن االستبدال جواز إىل احلنفية من وافقه ومن يوسف أبو ذهب
، إليه يلتفت ال االستبدال عدم الواقف شرط لو و ، راجحة مصلحة فيه كانت

ومن ، اإلسالم شيخ اختيار أيضاً احلنابلةوهو فقهاء من يل. وافقه ـر ظه وقد
ـذا ه فإن ، لفظه دون الواقف قصد اعتبار قاعدة على بناًء القول هذا رجحان
االنتفاع دوام من الواقف لغرض املوافق وهو ، الوقف مصلحة به تتحقق القول
ـد املفاس دون حتول صارمة بضوابط ذلك يكون أن على ، أفضل بشكل بوقفه

تتر أن ميكن جوازهاليت على .تب
ـة عام ـروط وش ـوابط ض بوضع العصر فقهاء أوصي أن املقام هذا يف يفوتين وال
ـذه ـام الت التقيد وجوب على الصلة ذات الرمسية اجلهات ينبهوا وأن ، لالستبدال
مصاحله االستبدال من تتحقق حىت ، لتخطيها جمال أي هناك يكون ال وأن ، الشروط

تعاىل اهللا بإذن .املرجوة
ـاماً معتذراً: وخت أقول أن املقل: أريد جهد وهو ، العمل هذا يف جهدي بذلت قد

ـى عل اهللا فاحلمد أردت فيما وفقت قد كنت فإن ، القرب وال الكمال أدعي وال ،
وحسن السداد تعاىل اهللا أسأل و ، العظيم اهللا فأستغفر األخرى كانت وإن ، توفيقه

جيعل وأن ، النية وإخالص القيامةالعمل يوم عنده املقبول عملي ميزان يف العمل .  هذا
العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا ،،،وآخر



     �    

    

الزرقاء:   أمحد مصطفى ،–الشيخ عمار األوىل،،عماندار الطبعة
ـ١٤١٨ .ه

اإلرشاد،–الكبيسيدعبيحممد/ د:         مطبعة
ـ١٣٩٧–بغداد .ه

بن:          علي الدين عالء
البعلي الرياض– ) ٨٠٣( حممد ، السعيدية .املؤسسة

احلنفي:     الطرابلسي موسى بن إبراهيم الدين –برهان
العربية ،اململكة اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة ، .١٤٢٦السعودية

ت:    ، جنيم بن إبراهيم بن الدين األوىل،٩٧٠زين الطبعة ـ ه
عام: حتقيق ، الفكر دار ، دمشق ، حافظ مطيع ـ١٤٠٣حممد .ه

بكر:   أبو ، الدمياطي شطا حممد السيد بن البكري ا–السيد لفكردار
بريوت ،.

اجلوزية:      قيم ابن ، أيوب بن حممد اهللا عبد أبو
ـ٧٥١ت(  الرؤ: حتقيق) ه عبد سعدوطه بريوت–ف ، اجليل .م١٩٧٣دار

بيه:     بن حمفوظ الشيخ بن اهللا عبد مؤسسة–الشيخ
،–بريوت–الريان األوىل .١٤٢٦ط

اجلوزية:      قيم بريوت–ابن ، املعرفة –دار
ـ١٣٩٥ .ه

،أبو:       الدين عالء بناعلياحلسن
املرداوي ـ٨٨٥ت( سليمان ) .ه

الشرق–الطرطوسي:      ١٣٤٤–مصر-مطبعة
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ـ .ه
جنيم:      بابن الشهري الدين زين ،الشيخ

بريوت)٩٧٠ت( ، املعرفة دار .ـ
الرياض        مدينة يف املنعقدة ،

حبث١٤٢٣،يف واملنع: ، التأبيد بني الوقف مربوك/ د:استبدال بن العزيز عبد
اإلسالمية–ألمحديا الشؤون ،–وزارة األوىل ـ١٤٢٦ط . ه

احلكمي/ د:     عباس .علي
العبدري:   اهللا عبد أبو ، القاسم أيب بن يوسف بن ـ٨٩٧(حممد –) ه

بريوت ، الفكر ،–دار الثانية ـ١٣٩٨الطبعة .ه
عل:   بن حجرأمحد بن الفكر– ) ٨٥٢( ي .دار
املناوي:   الرؤوف البحوث– ) ١٠١٣ت( عبد مركز حتقيق

الباز مصطفى نزار مبكتبة املكرمة–والدراسات ،-مكة األوىل ـ١٤١٨الطبعة .ه
  :، النيسابوري حجاج بن مسلم حت)٢٦١ت( اإلمام حممد:قيق،

البا عبد العربية–قيفؤاد الكتب إحياء األوىل–دار ـ١٣٧٤الطبعة .ه
البخاري:     إمساعيل بن حممد ـ٢٥٦ت( اإلمام د) ه حممد/ حتقيق
البغا ديب كثري–مصطفى ابن ،–اليمامة–دار الثالثة ـ١٤٠٧الطبعة .ه
البجريمي البجريمي: حاشية حممد بن عمر بن ـ١٢٢١ت( سليمان املكتبة–) ه

تركيا ، بكر ديار ، .-اإلسالمية
بن:      الدسوقيحممد ـ١٢٣٠ت(عرفة ) ه

بريوت– ، الفكر .دار
الدر (    على احملتار العزيز) :املختاررد عبد بن عمر بن أمني حممد

ت ، الدمشقي عابدين بابن ،١٢٥٢الشهري ـ ،ه الثانية ـ١٣٨٦الطبعة الفكره دار ،
.بريوت
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املاوردي:   حبيب بن حممد بن علي احلسن دار–) ٤٥٠ت( أبو
بريوت ، العلمية ،–الكتب األوىل ـ١٤٠٠ط .ه
الشرواين:   احلميد بريوت–عبد ، الفكر .دار

النوويإلماما:     شرف بن حيىي زكريا ت(أيب
ـ٦٧٦ بريوت–) ه ، اإلسالمي ،–املكتب الثانية .١٤٠٥الطبعة

الترمذي:   أبوعيسى عيسى بن حممد ) ٢٧٩ت( حممد أمحد حتقيق
بريوت–شاكر ، العريب التراث إحياء .دار

القزويين:    اهللا عبد أبو يزيد بن فؤاد– ) ٢٧٥ت( حممد حممد حتقيق
بريوت–عبدالباقي ، الفكر .-دار

اخلرشي:      حممد ، اهللا عبد ١١٠١ت(أبو
ـ ،–) ه األمريية ـ١٣١٧املطبعة .ه

الدردير:   ـ١٢٠١ت( أمحد بريوت–) ه ، الفكر .دار
ترتيب:           و مجع

قاسم بن الرمحن عبد بن حممد املكرمة–وحتقيق مبكة احلكومة ،-مطبعة األوىل ط
ـ١٣٩٩ .ه

السيو:   الواحد عبد بن ،حممد الدين ـ٨١٦ت(سياكمال دار–) ه
بريوت الثانية–الفكر، .-الطبعة
املل:    العزيز عبد الدين بريوت–يباريزين ، الفكر دار

  :، املقدسي اهللا عبد أبو ، مفلح بن ـ٧٦٢ت( حممد زهراء) ه أيب حتقيق
القاضي بريوت–حازم ، العلمية الكتب األوىل–دار ـ١٤١٨،الطبعة .ه

النفراوي:         غنيم بن أمحد
املالكي

بريوت–) ١١٢٠ت( ، الفكر ـ١٤١٥–در .ه
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الغرناطي:   جزي بن أمحد بن ـ٧٤١ت(حممد .)ه
عشوب:   الرمحن عبد اجلليل الدينية–عبد املعاهد –مصر،مطبعة

، األوىل ـ١٣٣٣الطبعة .ه
البهويت:      إدريس بن يونس بن ) ١٠٥١ت(منصور

هالل مصطفى ، مصيلحي هالل الفكر–حتقيق ـ١٤٠٢–بريوت،دار .ه
احلنفي:   حممد اليمن أيب بن ،–إبراهيم احلليب البايب ، الثانية الطبعة

ـ١٣٩٣–القاهرة .ه
          :

السنهوري فرج أمحد مصر–حممد ،–مطبعة العربية مصر ـ١٣٦٨مجهورية .ه
 :، احلنبلي مفلح بن اهللا عبد بن حممد بن عام) ـه٨٤٤ت(إبراهيم طبعة
بريوت١٤٠٠ ، اإلسالمي املكتب ، ـ .ه

السرخسي:    سهل أيب بن حممد بكر أبو األئمة ـ،٤٩٠مشس ـة    ه املعرف دار
.بريوت

ت (                               
ـ٧٢٨ احلنبلي) ه النجدي العاصمي قاسم حممد بن الرمحن عبد تيمية–مجع ابن مكتبة

-.
زهرة/ د:    أبو العريب–حممد الفكر ،–دار الثانية الطبعة

.م١٩٧١
 :، حممد أبو ، حزم بن سعيد بن أمحد بن ـ٤٥٦ت(الظاهريعلي حتقيق) ه

بريوت:  ، اجلديدة اآلفاق دار ، العريب التراث إحياء .جلنة
ت:   ، أنس بن مالك ،١٧٩اإلمام ـ مبصره السعادة ط–مطبعة

.األوىل
                     :  

املطوع/د عبدالعزيز أ–إقبال حسن: د. إشراف بلتاجي بدولة–حممد العامة األمانة
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،–الكويت األوىل ـ١٤١٢الطبعة .ه
الونشريسي:       حيىي بن حجي/ د: حتقيق– ) ٩١٤( أمحد –حممد

بريوت ، اإلسالمي الغرب ـ١٤٠١–دار .ه
أمحد:           بن اهللا عبد الدين ـيملوفق املقدس قدامة بن

ـ٦٢٠ت(  بريوت–) ه ، الفكر ،–دار األوىل ـ١٤٠٥الطبعة .ه
الشربيين:     اخلطيب ـ٩٧٧ت(حممد دار–) ه

بريوت .-الفكر،
اجلبل:    قاضي ـ٧٧١ت(ابن األوقاف) ه ،وزارة

،ا اإلسالمية ،–لكويتوالشؤون األوىل ـ١٤٠٩ط .ه
األندلسي:  الباجي خلف بن سليمان الوليد أبو ـ٤٩٤ت(القاضي دار) ه

األوىل الطبعة عن مصورة ، ،بريوت العريب ـ١٣٣٢الكتاب .ه
،أبو:      الشريازي ـ٤٧٦ت(إسحاق دار–) ه

بريوت .الفكر،
الشاطيبإب:  ، الغرناطي موسى بن دراز ) ٧٩٠ت( راهيم اهللا عبد حتقيق ،

بريوت– ، املعرفة ._ دار
بن) :   (      حممد

باحلطاب املعروف الطرابلسي ، املغريب الرمحن ـ٩٥٤ت(عبد الثانية–) ه دار-الطبعة
بريوت ، ـ١٣٩٨–الفكر .ه

احلنفي:     قطلوبغا بن : حتقيق ) ٨٧٩( قاسم
املعيين سعود بغداد–حممد ، اإلسالمية والشؤون األوقاف ـ١٩٨٣–وزارة .ه

ـرمحن:                  ال ـد عب بن اهللا عبد الشيخ
السعودية–البسام العربية اململكة ، امليمان األوىل–دار ـ١٤٢٦ط .ه

الرأي:       الل املعروف ، البصري مسلم بن حيىي بن ـ٢٤٥ت(هالل ) ه
الدكن– آباد ،حيدر العثمانية املعارف ،-دائرة األوىل ـ١٣٥٥ط .ه
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الع الوقف استبدال ومنع ، منافعه ومنع ، منافعه تتعطل ............................................امربأن

٣٩

راجحة : ثالثاً ملصلحة االستبدال جبواز قال من ٤٢......................................................................................أدلة
واالختيار ٤٦.............................................................................................................................................................................................................................الترجيح

ـمة ـات ٥٠.................................................................................................................................................................................. .......................................................................اخل
ـوان ـ ـ ـن ـع ـحةال الصف
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واملراجع املصادر ٥٢.....................................................................................................................................................................................................فهرس
املوضوعات ٥٧...........................................................................................................................................................................................................................فهرس


